
ريخلالمبتاتسماولمإ

إ!بماأ

لأولاابخىء

ا!ا!فضبهما!خكأ

نالِنى

لىك!ؤرالمجرَ!صرا.
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افمض

حكلميةاسشىعِلىالأندلسيتاريخفيالتأليفحركةنشطت

في،ولمعه.والأسبانيةثسيةالفر:اللغتينفيالماضىالقرنمنذ

وكوديراالفولنديدوزيراينهارتمنكلاسماالمجالهذا

متمثلا،الحاضرالقرنفيالنشاطهذاواستمر.الأسبانى

تاريخعنالعامكتابهمقدمتهاوفيبروفنسالليفىبمؤلفات

حولالأسبانيةوبالابحاث،الخلافةعصرنهايةحتىالأندلس

وحضارتها.الأندلسىتاريخمنقةمتفرودقائقمواضيع

فهيالأسستلكوعلىالمضمارهذافيالعربيةالدراساتأما

.جدأقليلة

عنبعيدةزايمت!لاوالأبحاثالدراساتهذهكلأنعلى

الىالفشحم!نأي،فتراتهبجميعالأندلستاريخكلتغطية

على،وحضاريةسياسيةمنمجالاتهبجميعو،غرناطةسقوص!

الجناحتاريخمنالأساسىالجزءنيكولأنهأهميتهمنالرغم

والىالوسطىْالعصورفيوالاسلامالعربلديارالغربي

نضيفأنيمكن،.العامالعربلتاريخبالنسبةهذهأهميته

لكوننظراً،الحديثالانسانىاللتاريخبالنسبةقيمته

احتوتمابكل،الرئيسىالعربيةالحضارةطريقالأندلس

الى،كلاسيكىتراثمنثناياهافيضمتهوماابداعمنعليه

الشخصيةتكوينفيأسهمتالأندلسحضارةانكما.اوربا

لجديد.21والعالمباأوروفيالأسبانيةالثقافةلأبناءالحضارية
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العربيةالمكتبةاغناءالضروريمنيبدو،كلهلهذا

عربيةمن،الأصليةالمصادركلءلىيعتمد،للأندلسبتاريخ

الىبالاضافة،وقشتالية،روالمنمثهصالمخطوط:بقسميها

هووماوفرنسيةاسبانيةمنالحديثةوالمؤلفاتالدراسات

الفتحمنذتاريخهاعلىبعادهأتصخصرولا.بيةا)عرمنعلمى

نبحثالنطافهذاتتعدىبل،فحسبغرناطةسقوص!حتى

ولتقصّى،الاندلسخلالمنأورباءلىبيةأعواالحفدارةأثر

حتىالأسبانيةالحضاريةالشخصيةتكوينفيالحضارةهذهأثر

ايحاضر.العصر

للقارىءأقدمالأسستلكعلىواستناداًالنطاؤاهذاضمن

تاريخعلىيشتملالتاريخهذامنالأولالجزءالعربى

ثانيأجزءاًللطبعوأعد،الخلافةحتىالفتحمنذالأندلس

والطوائف.الخلافةيغملى

المفهوممنالتاريخهذاأحداثعرضفيانطلقتوقد

فيجميعالماضيةالبشرأحداثعرضالتاريخمهمةبأنالقائل

الأمراءأساسعلىمقسمةالاحداثأعرضلمولذا"المجالات

الاجتماضيةبالقوىبعضهاعنتتمايزفتراتعلىبل،والحكام

وضمنت.أحداثهامسرحعلىالهامالدورتلعبكانتالتي

للأحداثاضافةفيهاللأندلسالفكريةالحياةفترةكلبحث

ظهورلتفسيرطريقةأفضلبأنهامنىاعتقاداً،السياسية

الذيوالشكلفيهظهوتالذيالوقتفيالفكريةالتطورات

أخذته.

بلىرأحملى

9691شباص!دمشق
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لولاُضاا

ا!خ!ر

وجغرهيتهايااسه:ندلسالأ

بآسماهالأندلساسماعرباعنيها%طلقالننيالجزيرةشبهعرفت

ophiousaأشفيوساهولهامعروفاسمأقدم،الحصورعبرمختلفة

تطلقمنهاجزءاتسكنلتي111الأقوامكاْتوبحدهكا"الحياتبلادبمحنى"

بحدفاليونان.كلهاالجزيرةلشبهعلمآفيمبحتحممهأنتلبثلأا!سمأغليه

Iberiaسموهامنهاوالشرقيةالجنبربيةلثسواطىء111علىاوسكنواعرفوهاأن

اص!تغظتالذىهيمباْليااسمأعطوهافقدا!رومانأصا6ا.لايبيريينلإدأي

نأويظن.فيهالهاءبقلببسي!تحويرمعاليومحتىحافيكاسمبه

مستحمراتاوأقامواعرفوهاالذينالدفينيقيينمنال!سمبةهذهااضذوااليرومان

قرطاجة6توسعأيامسياسياَعليهاسيطرو،1ثما!جنوبيةخ!واطفهاعلىلهم

Iأيشيباْليما"لفينيقيبالأصمعدهموعرفت - schephan - imسااحلأي

.الآرا.لب)91

علماَيزماللأوالذيعليهاالحربأطلقهالذممماالأندلساسمأما

وقرطبهغرناطةمنكلاتضمالتيالحاليةاسباْيامن،الجنوةيةللمنطقة

اصجرمانيينالواندالف12نسبةأطلقوهالحربانفالشلألعءواشبيلية:جيَان

م!م942-411بينهافيهااوأقاموااصبايا1منلجنوبية9المنطقةأحتلواالذين

.5200.Aguado.Historia de Espafia, .T I-أ
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جعلفكرةولطَن.افريقياشمالالىالمضيقيمبر:اأنقبلوذأدك

تقأليدتخانفاذ6لفظيأولهما:لشببينمقنحةغيرأطلقوهانذينهمالعرب

تا!يخي6وثانيهماكابلغتهملنطقهاالأجنبية،الألفاظتحو.برفي،المتبحةال!عرب

6والداذفيهايبمانوامأغوطافيهاكاقاسبانيادخلواعندماالعربأناذ

عاىيرجَحولذا؟الواندالبلادوسموهاالقو!بلاديسموهالمفلماذا

علىالبربرمراكشسكانأطلقهالأسمباَنتقولأخرىفكرةالفكرةهذه

معيتوا!قاكفالى(وا)البتحويلاطفظيااضحويرالأنالبلادهذه

مناسابقةامنأكثرمقنمةأسفكرةاهذهآنكما6للبربريةاللفظيةالسنن

فمناسبانيامنافريقياشمالالىأتواا،اْلدال1أنذلك6تاريحْيةناحية

5با،دهم)1(يعتبروهاتجدأالمعقول

شبهفهيكاملةجفرافيةوحدةالأْلدأصستكوسنالجنرافيةالناحيةمن

عضبةعنعبارةوأرضها.أوربامنالغربيةالجنوبيةيةأشا/وتثمكلجزيرة

تجهعاليهجبليةسلاسلوقخترقهاالنرب1الىانشرقمنبال!ثطريجتنحدر

الشماليهنتكوعاليةجبالالهضبة0هذهمنترتفع.الغرب0الىالشرقمن

اغاصلااالقسمويسمى6الشماليةانمطقةطولعلىيمتدجبلياًحاجزأمنها

آما،ت3الئرجبا!العربيسميهاالتياكبيرينةجبالمنهاوغا"ليةاسباْلياب!ين

هذهويلي6الكاْشابريكبجبالفيسمىبسثَاىلخليجالمجاورالجزء

مو!يناسيير!المسماةالجبليةالسلاس!بمدهاترتفعجافةهضبةالجبال

rra Morenaءsiأجنوبيةإالسلاسلأما.)2(قرطبةجبالالعرب:يسميها

Sierraفتسمىالمتوسطا/لأبيضاطبحرالمتاخمة Nevadaالحربويسميها

فياْلهداماتتوجد،الجبليةالسلاسلهذهوبينشليرأو)3(الثلججبل

045.-944.lus,Vol XVII,,5291 ppةWerner Wcichl, Al - Andا
2ك!،"7 - La Description de 'L Espagne 'd Ahmad Al-Razy, Al- Andalus, Vol

001..Fasc,1.5391 v

auMoyen..025:فيالبكرينصانظز - Age, p3ش،6)4ءلا - La Peninsule
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مثلثشكلعلىاْلهدامانأههكالحل6أنهارفيهاتسيرالهفبة1:صط

Guadalquاْالكبير+لهحْاالواديلهريسيرْحيثالغربياجنوبافيأحدهما

.Ebroابرهنهريسيرحيثالشرقيالث!مالفيوثانجبهما

القو!إظلفىاسبانيا

المثَكعنصرمممامنالقديمةالحصورفياسبانجاسكانتكو-ن

خا،لمناءا!سواعلىوأوشبيةآشويةلتأثيراتتحرضّتثم،والأييريين

الهـحوضفيالمتوسحةالبحريةاللدولسواحلهاعلىماأقاتاضيااتالمستحمرا

المستعمراتهذهمثلالأغر.بقكوسنفقد6المتوسطألملأبيضاللبحرالغربي

ورثتثم6الححليةبنفسصوكأمنفينيقيونشقام6.مقإ-خامسااالرنفذ

والرومانالقرطاجيينبينالصراعأسفرأخيراَشا6قرطاجةمركزهمعنهم

تلكأمدوتطاول..مق502عابمفيايجزيرةشبهعلىالرليمكعييط!عن

الروطنيةبالصبغةتتصبغهاكافيةكانتقرونسبحةمنيقربماالى0السيطرة

البلادصكانمنكلاعتناقوساهم،والملغويةالأجتماعيةا:الناحيتينمن

وعندما.الأنصهارعمليةإتمامفيكبرىمساهمةاس!يحية،1!لديانةالرومانوا

البرابرةمنموجاتآر/اضيهااجتاحتالروطةليةالامبراطوريةاضعفت

واقتسمتاندالواالواوالسويفالألانامأقوإاسباْليا1دخلتومنهم6الجرمن

اشربيينااللقو!ترةهيجديدةجرمانيةقوةظهرتذ!كوبحد.أراضيها

أنحاءفيفسادآيحيثونقرنمنيقربماصيلةاظلوابناونا،الويزيقوصلاد،و

شمنهاغالياجنوبفيالرحالعصايخطواأنقبل6الرومانيةالأمبراطور.إة

يحتبرونوكانواءتدريجياَصلطممعليهابسطواحيث،اسبانياالىااْلحدروا

عامالأمبراطور.بةصقو!بحدالكنهم6الروماْلياطورل!لامبرإأتباعاْرسمياً

طليطلهـةوأصبحتملكأسمزعيص!مفلأدخذمستقلينأصبحو!،م476

الأضطراببذورتركيبهفيضمالدول!ةهذهتكوينلهكن.لهمعاصمة

السكاندنالغزاةلاختلافمتجانسنأجمبرقيامجتمطيكنلماذ.واللفوضى

دبينما،الديني1التجانسالمجتمع2هذافيانمدموكذلد6ُالجنسناحيةمن
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الآ!يانياالمذهبعلىالمسيحيةالقوطاعتنقكااالكاثواسكمن/السكالىْكان

الحقيدةءفيللحذرأ?كاْلآيجحلولأالمسيحالسيدبألوهيةيمتقدلأالذي

نآالطبيعيومن.أوالناس!اللّهبينأوساطةإبحقالمقساوسةيحترفولا

يضتحروالحكمهذابمحارضةالأسبان1اررينا!جالقيامالىالأمراثؤديهذا

تقويضه.علىالناس

حطنفقد6إ،صتقرارلأشاعةملائمةأكراشحكم:ضعْلظاميبهنولم

سبيلفياضطراباتلمحدوثالمجال1أفسحماوعذانلأتوىال!عرش

اليه.2الوصول

يتهاخ!لأمتمددةاصحلاحاتلسابعاالقرنثناءأجرت-.الاصلاحهع!لاتص

شةاغنق-ا-لوجدة--إلدفلتحقيق.الأستقرارصكدموالأضطرابجذوراجتاث

فيوذلذ،للدولةالرصميالمذهبوج!ملوهالسكانمذعبالكَلألوليكيةالقو.ول

اشصففىأبحدالأمتزاجشوطأعمليةوسارت.ديالمي!6السابعالقرنااَوائل

صقاْلونفيوالقوطيشوماني،1القاْلونيندمجبفضلالقرننفسمنالثاْلي

والسثانالقو!بإنالتزاوجآصبحوبموجبه6اجميعالهيخضعواحد

الحرشصولالزاعأسبابعلىيقضيآناْدونانقا1هذا-إولكما.شرعيأ

لمنحقآالعرشيجحلالذيللملثَيةالأنتخابياضظامإمبدأباقراره

.النبلاءينتخبه

الاسلاهياالعربيللفتيحقبيلاسبنانيايوضلع

كما6القديمةالمساوىءسثاَفةاستئصالكلهاالأعمالطهذهتستطعلم

اعنا،ثينالأعوامخلالمظاهرهاباَجلىبدتءجديدةمساوىءعنهانتجانه

الأسلامي.الحتحاسبقتالتي

الد:فة،فيالناسأجناسبإنأ!قانوناىوس'الاجتملاِىالنطاقفعلى
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اْدقسامالىالاَنانقلبجنسياْكانالذيالأنقسامالكنكاالأنتكساميزيلىكي

بينالتسوية1اقدماءاالأ.ييرينالرومانمنا!،غباءصبتههاستظتاذ6طبقي

الحاكمةاطبقةايرؤلدفوناسذيناالقوطمعوإقزجتفتقاربتالأجناس

وعت6السكانأغلبيةأما.مثساصحهأع!الحفاظسبيلفيالأرستقراطية

حياتهاتحيشاستمرتبلالأصتزاجءنتذكرفاتدةتنلفلم6المزارفيمن

الأرضاأنالىذاكومرد.انقوطيالحهدفيبؤتزادتاصاكاا!سابقةا

كانواالذينللاغياءمنهاوالقليلللدولةملكاَأكترهاكاتاشومانياعصرافي

انقطحةنفساستظ،لفيالفلاحاستمرارعننتجوقد،المدنفييقيمون

وآدصاحبهاأجرةمنيدفعهامالآنكالهامالكضبهآصبحانالأرضمن

مة،َكأصبحواالذيناغوووالكن؟بالضريب!ةي!ونماأشبهكانل!لد،ولة

آملاكبمسيمأوالقدما*الملاكبمضمنباستخلاصهاالأراضيمنكبيرفسم

نفنانزراعتهاعلىاغلاحيناآجبراواواأراضيهمفمااستقروابينهمفيماالدولة

الروماْلي.إلحصرفيالحالكانكلباكأحر"ارلأ:كمبيد

على-اللقضاءللكاثوليثَيةأغو!اأعتناق.رفيدفلمالاا!دينياضطاقياعلىأما

انقوطمنموجهاًكانأتفبحد،اتجاههايلتجبىألىآنتأوالدينياالأضطهااد

ولتوضيح.اليهودضدالكالولبكمنموجهآأصبحللكاثولكيانيينالأر

رفعللدولةالرسمي1المذهبائكالوليكيةجحلاَنالىالأشاكأةتجبذد

منطليطاةنمماتحقدكانتالتيمجامعهمتحدلموكايكاعلألوااقساىسةامكانة

6للملوكالمشورةوتقدمأيضأسياسيةأصبحتبلدينيةمجامع،لآخرحين

صن"الد:لةسياصةيوجهونأصبحواالذينالقساوسةءؤلاءمن!بوحي

اكتشذعنطليطلةمجمعأعلنفقد6اصيهودضدقاسيةقوانينالقووو1ملوك

ادخالغايتها6يقياإفرشمالفيجلدتهمبنيمعالاسباناليهودحاكهاهؤامرة

شمالفيالعربلآن6باطلةالتهمةاناصديهياومناسبانياالى1ا!ربا

نتيجةحرجةبظرولْىالقانونظهورفترةخلاليمرونكانواافريقيا

لفرصْكمبررالتهمةهذهاستغلتفقدأمرمني!تمهماو.الكاهنةلنثما!
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نأعليهمفرض.اليهوديةعلىواعثضاءتنصيرهمبغيةا!يهوداعلىعقوبات

تصادرعبداَيتنقرلأمنيصبحأ:ايتنضرواآنفاما:أمرينأحديختارو.ا

الشر!اهذايلبث:ام6السابعةبلوغهمبحدأولادهمنهينزعكماأملاكه

بديانتهميحتفظونانهمةحجةالمتنضريناليهودعلىحتىطقأنالاخير

هذهوقرت2:قد0يختنوْلهمشالسرفيلأبنائهمويعتمونها2باطنهمفي

الجزيرةشبهاخلداأقلية-قليلبحدسهشىكما-للحربالأضطهادات

مضطهديهم.سلطانلدت!قويضبالعوتتمدهم

،/ا

قياامبدأاقرالذى1(النظاميستطيعفلم6الساسي1اضطافتاعلىأما

يةالأبواالحاطفةالمرشلأنعلى/المنازعاتيمنعأنالأْلتخابااأساسعلىالملكية

علىالحصولمنبوا:تهرا،بنائهم،العرشلقليحاولوتْالملوكجحلت

العربدخ!آهليةحربالىالبلادجرَماوهذاكارالناخبينالنبلاءموا!ة

اَثرها.علىالبلاد

ايخيكااالملكعهدفي(الأهلية11!حربمذهألىأدت،انتيالأزمةبدأت

6ويتيثاابنه1بحدهمنعيّنفقد6اسهودامضطهد Witizaيسميه،الذممط

فانونالىالألتفاتدونالحكمفيمحهواَشركهلهحهدهوليا6َغيطشةالعرب

منمتواليةسلسلةوأدتكاالدحكمفياةنهالمستمرتوفيوعندما.الانتخاب

المه.شديدةمحارضةظهورالىبهاقامالنيالأعمال

انهكما،العرشبارتقلألهالنبلاءموافقةعلىالحصوليحاوللم

Aquilaالحرشلأبئلتأمينوسحىالأنتخابتانونخرقفيأيهحذواحذا

المفروضةالمقوباتخففآخيراَوا6أحدموافقةأخذللحهدد.ونواصآفسماه

فيالحكمادُللاشتراالطامحينالنبلاءمحارضةأثارالأعمالوبهذه.اليهودعلى

فيسنةالأخيرةأْلفاسهيلفطيكد:ام.أجهوداعلىالمنا/قميناا!ضيسةورجال

،فامتغالأنقسام1أوالفوضىريحاسلادباعصفتحتىم6907للأواأو807

ثلصغيرلصبيا!وع11عن6طليطلةفيالموجودينابنبلاءمنكير
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مايقربمضيوبحد.بمقاطعاتهماصتقتوافقدإلأطرافمنالبلاءأما،هـقله

الملكاْشخابحقلهكمجمعآنفسهمواعتبر:االنبلاءمننفرأجتمعسنةمن

56يغودودشقرطبةدوق:انتخبوا Ra48 igيقالَدالمربيسميهالذي

منالشماليةالمناطقوامتنحت6للذريقكلهاتخصْعلمالبلادلكنفتكآ

الخضوععن؟وأقا!بهالسابقالملكهربحيثواشتو:يشكجليقيةاسباْليا

لم.العداء)9(ناصبتهوا،

أرسلوهلهمجيشهز.إحةفيوأفلحخصومهاصحطيملذريقْدشط

الىاسبانيامن:هربكبارهم6صفوفهمفييدباجأشافبدأ9.76عامضده

وتستموالذهـيقصالحوااو،الرواياتاحدىفولحسبافريقياشمال

سأنحةفرصةشظار11ْنيتهموفيكا)3"أخرىروايهجيئسهحسبفيهامهكز1مر

معللتحانفسيلجاللذريقإشاهضاأسحزبهذاآنوسنرى.بها،،طاحة

بقواهذاكتحقيقعنعجزآنبحدنذري!قلتحطيم/الخارجيةا!ربالمحوة

اخاصة.ا

منكبيرآقسماَجحلتالتيوالسياسيةاالأجتماعيةاممظروفعنعدا

صافتهبلا!رب12مقاومةنممالهمصلحةوجودعدمفقطيرىلا،السثَان

سبقتالتيالثلافىالسنوات1،فيايب!داَححاقي.لمساعدتهمالمصلحةهذه

بحياةاودىأوباءؤاَصابها6ضحفهازيأدةفينجتِائجهاساهمتمجاعةالفتح

"السثَانلصففجحلتهمْنسب!همفيايةاالرشا!غتوباأسكانهامنالثَثهيرين

025.-76.ManuelTorres Espana Visigoda, .H ,E .T III, pp

بيروت،الطباعأنيساقهعبدتحقيق،الاندلسافتتاحتاريخالقوطبةابنانظر-2

كذلك؟وأنظر،الاندلسافتتاحباسمهاليهوسنثير!2ص.57!\

Estudio Sobre La Invasion De Los Arabes En Espana, Por Eduardo

43.-04!،.2918.Saavedra, Madrid

.Saavedraالمؤلفبا-مبحدؤيماالهوصغثسبر
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مايلَونأحوجكان.قتفيمواردهقلّتالدذيلمذريقأنكما.اكلكثر)9(أو

الكناس!كنوزالى1يدهلمداضطر،أعداْلهضدحط،تلتوجيهالمالالى!يه

ونجد،الدينرجالش:خاصةالثَثيرينحفيظةعليهأثاروهذا6/الشمهيرة

الرواية??.Iترالتي1الأسطو،!ةفيال!عربيالفتحفيوأثرها"لأخيرلحملهصدى

تعنضهالنصراْليةكانتالتيالتابوتواأبيتافتحلدذريقان"ومؤداهاالعربية

علىوعمائمهاقسيهامتنكبةالحربصورفيهفوجدذالكعنلهتهأنْبمد

هذهوآخرجتإبيت،1هذ،1فتحاذا6مكتوبالعيدان2أسفلوعنرؤ/وسها

!..،)2(عليهافضلبواصورهمفيقومالأندلسدخلالصور1

،8ص،بشهمالواقحة-والحروبامرانهماودكرالالدلسفتحفيمجموعةاْخبار:ألطر-1

8تحقق،مجهوا!لمؤلف lio Lafuente Alcantara!يدمدر،الصبيهالمكتبة،ول

المجموعة.الاخبار:بمدفيااليهوسنئصير!1867

.(7)ص،المحطارالروضفىالاصطورةمذهاْلظر-2
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!!إلى!ق

ضلم!الفتح
بقيادة"الحرباستطاعكاعامآسبعينمنيقربماإستمرتجهودبحد

سبة.عداكلهافريقياشمالفتحيتموااَنهـ096عامنصيربنموص

يداْليهلمأذأكاالربيةالفتوحاتجميعبينلوعهفيْفريداًالفتحهذأوكك

النياالنكساتأوفىاستحرقهاالتيالمدةطولفيسواءءآخرعرميفتح%ي

بقاءتحليلويمكن.كلفهاا!تياالدماء1كرةفيأوخلالهالعرباصابت

محاطةفهي6الطبيعي،1الدينةبوضعا!رباوجهفيوحدهاصامدةسبته

ا"لأيبيريهاجزيرةاشبهتجا!البحر11علىومفتوحةمراكشلاحيةمنْبالجبال

الجيش11يكنوامفتحهاآجلمنبلاسطولالأستحاْلةضرورة.بحتموهذا

فه.شي!اَيملكالفلأدح

نآوو،المتعاقبةالموجاتبصفهألاسلابةالحريةالدفتوحاتاتسمت

كانوهكدا.جديدةموجةمنْلهايه!اتتولدحتىمداهاالىمنهاموجةتصل

اخحيطشاطىءالىالحربوصولبحدالمغربفياغتحا.توقفالأالمنتظرمن

-حيرهالفتحيتابعأنالفتوحاتاهذهلسمةتبعأالمتوقعمنكانبل.الأطلسي

بميدلَان)الجنوبفيالتوسعلكن.اضسمالا6لجاهةأوالخوبباتجاهاما
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الميشالفاتحيرْعلىيحعبحاشةأقانيمعلىالأ.بحتويلألملأْله6الأحتمال

البشرمنكترةفلافتحهافييزضدماكلفيهاحصحا!يعلىأ:مناحت!افي

اصمالاأمأ.مغريةغنائمتثَوسنثروأت9واأ!سبيلاسو.اءيهد:هاأنيم!ن

كليحويفثَانالأيبيريةاجزيرةاشبهفيطاكأقجبلمضيقيليمااي

بدوالأ6أنيآفنحهتحقيق،شجهفيتقفكانتجتمصأعباكن.ياتالمغر

منواولأسبتهلدفتحاصرو!ىأالاسحلولاكتآمين،لتذأجلهاآمداَا،نتظار/1م!ت

الأسباني.ال!برالىالمضيقعبرالجندحملثم

ا،شظار1فنرةفوفّهـعليهماعرباجاْلبالىشتهحاكمتدخلجاء

اعبرالىتنقلهمسفناَفهمتصرتحتووصْعسبتهمنالحبوراطمأمنلأْله

لمحدو.الفتحأسطرقوبآ؟لأءأرراخلافيأيضأبحلفاءصلهم:وكاا،سباْلي1

خواصانبينأشكالهاختلفتاسماَاحاكماهذاعلىالمسيحيةال:اياتاطلقت

نآعلىالأشكالمختلفالعربيةإ.المصافياصمههـ!دكماءويوليان

سم1اثياالأختلافهذا:مع.اغرضي)1(اابنعندأوا:دا11"اجْانأشهرها"

اعتبرهالآحر1البحضوابرةهـياَحعلهأصمضفاحولالأصلأعظمأختلافهناك

أصلالى1فنسبوهذاكمنأكئراخحدواسافيدرامثلوآخر:نقوطاَ

انمدينةهذدلآن6ا!سبتهيزنطياُحاكمأكانأنهاالأهـجحافكمت.فارسي

ماروايةفييردولمالبيزنطيةطنجةشلأيةفنهامآجزءاًتشلَالكانت

انه5أ.لضآويرجح.ال!قدماءأسيادها"غيرأحدسلطةالىامدينةأهذهاْشقال

ضحفتالتيالبيزْلطيةلاسلطةأحامةاوللاْوضاعالجغرافيبلدهاسضعبالنظر

معجوا!حسنشعلافاتافتصاديهعلاقاتلأقامةامحجآا،فريقي1الشمالفي

نآبحدلهاوفياَيقاَصدميش6ا!اكمةأ،سرةبامتّنصلاتهشاسبانجاحكاماقوطا

سبتهمدينةءاسبانبافيهزيمتهم،بعدغيطشةأبناءاستغل.وااتريقبهاأطاح

تاريخ،الفرضيبابنالممروف(ا)وليدأبو)ا،زدىيوصفبن"حمداللهعبد:انظر-1

الحسيني،الحطارعزت،بننر.لاعني،جزنيىفي،بالافدلسللعلما،لروا،واالعلماء

الميحيةالروايماتفيالمخملفةاصناءهوانك..!\ت،ج؟،91د4القامرة

Saavedra,p.48فيْوالا!لا!ية
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انقوطية!المقاومةبضحفلصيربنْموسىاروىشكيبقا3حينذاك

العملية.بهذهالقيامبمهمهطارقمو،5،الىفحهد،الغتحفياعنجاحهـامكا"ليه

وآشوقلةيواصانبيرْاتاممترتيا1شضعتماْلهيروفنسالالمستشرقويرى

واخد:رالفتحل!حملية،آصهـىجهةمنزيا!بنأشطإرقجهةمنفممثلين

علىبالهجوميقومهـيادبنفطارق.بهاغياماطرفكلعاىيجباونىا

دا!باشحالْوآنصا!دوقلةفهيقومالذيأعوقتفياجنوبامناسباْديا

لَمستشا.اعملوااحملة11ا(!ةمرإعليهف!نيوليانأما.الشمالفياحربا

عبهوأخيرأ6كأيادبنطارققواتتنق!آقالأربحةسفنهعاىآنكماأ!ا

حدهـثاقراض1و.المستقلفيأ،مدا؟ات1اضقا!جديدةسفنبباءيبدأان

بتلكط!قآحرزهالذيالنجاحيفسرالذياوحيداالشيءهوكهذااتفاق

.اجند)1(ا-تالقلبل1اطحدداوبذلكالسرعة

لكهواثيمعركة

وأنيات/ص29سنةمنشباناوأرجبفىالمضيقطا!قعبر

6كاكبيج!ب!سمحفينزلشم971عابممنماي!م! Calpeمنهأخذالذي

هضاكإْشضرحيث،Gibraltarطارقجبليدعىفصا:أسمهبحدفيما

أمحنانوو.الأربمةاسفناتلكعلىالسبحةالآلأفبقبةاْشقالتمريثما

الأعتباربحينآخذينالمسلمونالمؤ!خونيحطبأونيااشقمهذافيالنظر

فخم،تصرّتحتالموصْوعةا!سفناوقلةالفترةتلكفياسحريةاالحربأوضاع

تتهديلفي!ؤلاءم!تمبالغةيكون9تأيمكنولأ،كبيرحدالى1مضوالألنالبدا

.أحرزوهالذي2الأنتصاشقيحةاضحظيماجيشاأفرادعدد

.(المحطارالروض)اسمهمىالشهيربالجزءلعدفمااليهوسنشنير.127-ص.\37!

للرازيerar-".حاكبعاللهاوماالجحرافيهللاعلامتضىمعلهترجمهومناك

:لعنوانالمحققلنفسالايبيردةالجزيرةضبهحغرإفيةعن

3891.Au Moyen - Age, Leidenاهغأ43ولحLa Peninsule

الفرنسي.لالاصملمدفطالبهاضنثير

18..E.Levi Provencal, Histoire De 'L Espagne Musulmane, .T-,1P

-12-
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.أخرىلاحيهمنْوإستقلالهاناحيةمنبلادهممنبهالقر!كوذإهممناسبكملجأ

أفعالدشنسشمفأنيمكنناانظروفواالأوضطعهذهملاحظةومن

لقدمال!حربيةْالرواياتأطَن.الغربمعيتفقيوليانجعلتانئيالأسبابوا

يونبانالكونت1ابنةآنمؤداهااسحلورىطابعذاتقصةالأتص!هذالنبريرنأ

الهـعرشلؤكأيقارتقىفلما6ا!قوطياالملنكفصرفيوصيفهكانتاجميلةا

فقدمفيلكعلماْالوالدوأحيط6عفافهاعلىفاعتدىدهرأ،!انقصرفيوآقام

هذهاْشقلتوفد.الأنتقام1علىقسماَقبحدصبتهألىبابنتهوعادالقصرالى

الروماْس!شعرأءأخذهاومنهااللاتينيةالمروبإتالىالحريةالروايات

الف!اةفخملوا،خيانهمفيهيسرحرحباْمجالأفيهاووجدشاالأسبان

.9(المحر-مةةبانفاحةوثهوهالأسبانياالحرباحتلالشزرالمسكينة

لملفتحبشأنالمفرضات

لاإسنعانةaliuqA.وميله6ْوقلَةحزبهزيمةبحدانه1،المرجحمن

مولىزيادبنطارقمعبالأتصاليوليانقامءلذريقلتحطيمال!عرببقوة

نمماسيدهالىهذاإفوسجهه6طنجةعلىواليهوالمغربآميرنصيربنموسى

لصيربنموممصىل!ش.واصبانيافتحعلىشجحهة،اجتمعوعندما.انقيروأن

اتقيامعلىالخلبفةفوافقكاعملآمم!علىالاقدامقبلالواصداإخليفةااسشار

أجلومن.أنفسهماصربابهايقوماستطلاعةعمليةبحدانما6باللفتح

عرم907/ص09عامفيمتوكبنآومالكبنطر.بنكل!نزلطالغايةتل!ك

منقريبه%زيرةفيفرسمائةمههمالمسلمينمن004منيقربمارأس

أ.،ور/،ميةالغارةشنهناكومن،Tarifaيفطرباسمالآنالمعروفالمياء

كثيرآأترهاعلىغنمموفقةوكاْتالايبيريةالجزيرةشبهأرصْعلىا،ولى

125(كيراَةوسبى

1-6391,,dal,Flor Nueva de Romances viejos, Buenos Airesأdez P!سMe!ث.
51.-93.pp

الاندلس.جزيرةسفة(القعبدأبو)الحميرىالمنعمعبدبناللهعبدبنمححد:انظر-2

الغامرة،بروفنصاللفيت!يقا/،قطحارْخبرفيالمحطارالروض-لتابمىمنتخبه

!سهـ

-11-
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فاحتليرةالجزشبهنجوبفيلهفاعدةأضوطبدذاكبمدطا.قاْلصرف

Carteya(فرطجنةبرجموقحهايسمع!اليوءخرائبوهي)وبحدها6

احجزةالحربسماهاصنيرةجزيرةفربأخرىمدينةاحتل

بخليجصحيطةاَرضيةقااعدقأمّنرفإكش.(الومأولgeciras)الخضراء

ونآميناحرباأْشاءالأمداداتإ:صولتآمينفيعيهاالأستنادأيمكنبحري

.الأنسحابحالةفيالمودة

فيبامبلونامن!طقةفييحاربكانعندمااعربابنزوللذكأيقعلم

الحربيةعملياتهعنفتخلى(Aquila)شقلةاحزبتابصةصاباتاشمالا

عددبلغجديدآجيشاجمعقرطبة:في6الجنوبلحوقجهأْاخطىاوحث

مبالغكأقموهو6المشلمين1المؤر-!نبحضقولحدعلى...ر..9إدأفرا

جندممما.ء.004و!و6خلدونابن1يذكردارزياالرتمويبدوضكدونفيه

التصديق.الم!أفرب

،وثونامدادات1يطلبيقياأفرالىفأ!سلاتريقبخركطاكأقعرف

كاالأسبانمنوقلةنصارأابااْلضمكم!ا،اجندامن0005اوصلهتأخه!أدنى

محركة.فيالمدومواجهةمعهايستطعاغوةامن؟:جةعلىةآنهشحر:عندها

حاندابحيرةنحوقاعدتهمناضقدأباواكتفىلملاقاتهالسير1فييبتحدلماكنه

وتصبالبحربموازاةكراتكي!لوعدةتمتدبحيرةعنءسا:ةوهيكااغريبةا

:اثيالمحربسماهبمBarbatحيدعي!صفيرلهربوا-طةْفيهميامها

شحمىالمذكوشةبالبحيرةجناجطأحدحمى:!د(اصحيرةا:اديأي)لكه

الجيشينهبينالأصطداموقعالمكا!تهدافيوءيتين.بمرتفحاتالثانيأجناحا

82فييبدأ،إش:اياتإاحدىقولحسبأسبوءاالمحركهدامت

71أعاتمو:99/ص29عاممنهـمضان Nعفيمآنصرأشيجتهاوع"ْلتْبمم

اجبلييناببربرغمارةمراسشدةاحرأكأدفيساعدهمومما.للمسلمين

ءخر!كلرأجيشاواحتواء6!لاكأق-شمنكبيرةنسبةصْدوا5الذين
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وآخيرأ6السودانعنصروهوبمعرفتهأومعهالخربإاطقوروعهدلأغريب

ا!ذيال!قسم:هو6اطم!صلمينواْدفمامهلذريقجشمنقسمانسحاب

يقودأنوكانايقالذرمعتصةاحوا"االذينوقلةحزبمناناتنايقودهكان

المسلمنِأنالرواياتاحدىحسبويظنان.الجيشفيوالميسرةالميمنة

وحزبهقلةلوالأمربقياوخادوالذ.يقعلىاانتصروافاذافق!الغنيمةيبغون

ابنهذالبحضبمضهمقال"قواسهزعملالهمأحدلسانعلىحتانابنيضعو

وهؤلأءسفالنامنكانانماواأهلهمنواسسسلطلألناعلىغلبقدالمخبيثط

ثمالغنائممنأيديهم01يملؤوأنيريدونانمابلدنابأيطانلهمحاجةلأقوم

.")1(القوم!قبنااذااخبهةابابنبنافاْلهزمواعنايخرجون

علىترتجحالأْسحابسببفماأخرىكأشايةفيذكرالعوطبةابنأما

علىالقائمهوقلة:حزبالمسلمين1بينال!حلاقاتطبيعةعلىلأْسمجامهاالأولى

6بلذر.رقالغدرعلىغيطشةأبناءأجمعالفئنان2تقابلتفلما"فيقول6الأتفاق

كا،بمنكلبماًكأنلذريقأنرملمونهطاشقالىتلكليلتهمفيشوصلوا

نهميمضيأنعلىالصباحفياله1يخرجو:،أنالأمان1ويسألونهأبيهم

بصماياذلكبمدوسميتضيمةآلافثلاثةوكاْتبالأندلسأةيهمفيع

!لأ.")2(إدللوك

الأيبيريةالجزيرةشبهابأبواانفتاحأولهافكانالمعركةمذهنتائجأما

الخممصلأْلرلمداحة!خ!جئم!القبر!-المسليينأمام

طويلبدهرذلكبعدعظامهماقاتعظيمخلقمنهمقتل"إذة"لحقتاير

أكثرالرواياتتذهبو6المفقودينبينلدذريقوكان،"لإلأرضبتلكملبتسة

نجحدهفرسهوجودبدليلغرقاْلهابعضهاويقولخةعلىيحثرلمانهالى

الطين.فينبتقدْلهوخفوحمأةطينفماساخوقد

.8ص،المجصوعةالاضبارفيحمانابنرواية:ان!-1

.!2ص،الاندلىافت.اح-2
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يسمىلذ(ريقفيهفقدارزياالمكانهذاأناياتالرشبع!!تقولش

أحداطرازيلنصم1344لحامأصةالبرتغااضرجمةاوفي6سو/اقيأشسوالي

Viseoمدينةشضريحعاىاسثو(!اذكريردالأْلدنسمؤرخيأوائل

آخريفورودشادونيرقدهاعليهكتبكااجةالحاانبرتغاقضمالالو(اقحة

عبرالنصهذ!فكرةإْشقلتشا.Sagoneiraفيضدارزياالقوصلملوك

بنطريةليأتيsaavedraالماضيأغرناقعليهافاستندءمتحددةكتب

!بيثَوتألىْيجباونريقمقتلمكانSagoneiraأن!ؤداها،جديدة

segoموقعأنوبما.اطقبراموضعمنقريبمكان ، uela de cornejos

امترجمابىتغالياضصم!افيالوا!دمقتلهمكا!اسممناغظبآقريباورالمرا

للقولبهأدعىوهذامقتلهمكانبأنهتالأتا،عربيأصلعن

موقعةغيرالمكانهذافلذريقمعحرتأخرىاموقمةهناكبأن

نصيربنمو!هوبلذ!يقاصطدمالذيان،:االكهشادي

خطأاضبيانأصاخينامنكتيرانبرىشقد.المناطقهذهفالحكانالأْله

اطمتكافييرتجحالذيخيييثميرناْلديثآخرهمكاثكاسافد:ااشناج

3*عول*ا،أ.sagoneiraألىْد gوالنصوصاكبرتغااعيأضمراثبالواردة

وآسواقيالحربيةللكلمةاكفظيتحريفعنعبارةعنهالمأخوذةالأخرىا

ا!،لبانعليهاجرىآااطفخليااضحريفاقواعدحسبوذاكسواني

.اختهم)1((الىالمريةالأعلاماآسماءلنفلثناءْأشالبرتفالون

لامنَحطَالنالأْ"فا"أ.اةتحاَْكانتا!ثاْليةاوالنتيجة

الهحرشخرفواوجهكلمنطارقدحوأقبلواْالمضيقمنالآخراالجاْب

المغانم:عظمةعليهأغتحباعرفواأ!بمد:قشرمركبمنع!ليهقدرواماعلى

حى!+."عليهاحصلاضيا

لَبَرىأعدادعلىاتنا!اضمنالمسلمينحصولاصالثةااضتيجةاوْكاثت

1-71-18Felix Hernandez Gimenez, Al - Andalus, Vol XXIX, Fasc ,1 p
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بينهمتبقفلم!ج!يماْلركوبهمالر:ايةحسبكافيةكانت6الخيلمن

احلالمرإفيهاطووااالتيالتالتيحةالسرلحركتهمسبباْسيطَون:هذا"(راجلا!)

يكنلمأمروهو،سبيآالصيرْوفتفيطلإطلةاءوراشماأعصنوباأقصىبين

اصضيرةاالأعدادتمكنتالتيالمحدودةااالحئبرلعلىيت!مدونضلؤ.اإذاممثَنآ

المضيق.عبرتقلهاحوزتهمافيا،وجودةالسفنمن

لهطاقل:3حرب،طليطلةالىطلاقمسير

القوىشأفةاواسنئصالاماَخهواديلصراستغلالْضرورةاقتضت

علىالوافحة(الحالةءزنعح!)أاستجةامدينةطا.قْلحوتحركالقوطية

المقالأومةوكاْلتالمنهزمهلذ!يقجيشلمحلولتحصَةت-يث6تلي؟!

دعكةحديلقواولمبالمسلمينش،الجراحاقتلاكثرانه"اصدرجةشد.إ!ة

ثوةمقا:مةعنعجزهمللقوطشضحالمعركةهذهوبحد.،مثلهاحرباً

كو،اترولدا6طريصْفحلكمابغارةالقياملأاصلادااحتلاليريدوآنهطارق

والمحاقل.احصونوااجبالااغنصمواوامجابهتهعنوتخلّواا)سهول

الى1يحتاجالبلادفيالتوسعوأصبحإقلمعاحربعندئذالحربوأصبحت

الفاتحون1ورد.محقلكلعندلملتوقفال!جيشلأضطرارطويلزمن

وذلك.الرئيسيبالجيشالحعمةالى1اوصولاوالمعا!لهذهاو!بتجاعلىذلك

يتوجهبأنعليهأشارالدذي1يوليانحلبفَهاصتجةعلىطا.قآوافىعندما

أمرهمفيللنظراطقوطالمجاليفسحلأحتىالحاصمةطليطلةراأساًالى

يرافقونه-.مهرةأصحابهامنادلاءعليهوعرض.رأيهمأولىالىالأجتماعوا

بينهقف"التيالأساسيةالقوطةالماعدةو!طبةوكانت.بحوثهويرافقون

،استطاعوافارسسبحملألة:أ-ىعلىمغبثالمولىاليهاؤأرسلطليطلةوبين

وذكرالرطيثالاندلىغمنمنلملطببنغح،التلمسانيالمفريمحدبنأصكد:نظرلم-1

القامرة.الحميدعبهالدينص5محمدتهإيق،ال!يببنالدينلسانيرماوز

فق!.النفحباسمبحدفمماأليهوسنشير.243صجا،9191

.Titصاج،النمحلىالرأزيروإيه-2
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حرففقدنفسهطارقأما.أشهر)1(ثلاثةصارهابعدعنوةاحتلالها

القو!وفوجىء.جيانكنريقعنالبها1فسار،عنهاطليطلةالىسيرءخط

كباروالنبالاء1قلوبفياليأ-!ودب6المذهلة1الهـسرعةبهذهالمدينةمنباقترابه

المدينة6منافهربوااتالأنتصماراهذهكلبمدأمامهانلصمودمناكنبسة11رجال

كاخالية!ثبهوهيفدخلوهاللمسلمينمقاومةأيةالقوروعاصمةتبدلمللذ!و

بهرماو،الكنائسال!قصورفيالمتراكمةالضخمةتالثرو،1منفيهافغنحوأ

والصورانروإياتخداعاةنمماالعنان1لخيالهم11فأطلقوأضاساعقول

.(2}عنهااخياليةا

متجه!أساربلكاالمدينهَفياحمويلاأمدأذإكبعدطاكأقيمكتنمش

6(لحاليةاGuadaljarra)أحجاهـةاأديوالىثاوصللشرقيالئسمالىاْلحو

فدخلاغتحاأعمالتابعذلكبعدشأشتاءافيهايقضيكيطليطلةالىعادثم

(.Amaya.)امايهمدينةواحتلالحالية(Burgos)برغشولأية

نصيم:بنهوسىحملة

ونزولهنصيربنموسىتوجهالقديمةالمربيةالراواياتاكثرتحتل

انتياللحدودوبتجاوزهالفتحشرفمناللَهفحهممالطارقبحسدهفيها

ضوءعلىا،سبابمعرفة-اولنااذاأممننا.الفتحمنعندهابالوقوفا"مره

عولمىمجيءا!نلنالتبين6آنذاكالأسلامي1بالفتحتحيطكانتالتيأالظروف

الىْالمحلومفمن6الاليسالظروفهذهطبيحةتقتضيهكانتالأْلدلسالى

ا!سهمااختراقالوس!فوقماا"لىاالجنوبأفصىمنالانداس!اخترقطارق

فوطية،حامياتفيهاتتجمعلهخاضعةغيرالجانبينمنالإدجميعوبقت

الثقةتجبولذا6للانقطاععرضةالأسلاميالفتحخطيجحل،الامروهذا

.247-245ص1ج،النفحفيقرطبةفتحتفاصيلانظر-1

.VA-76،قتيبةلابنالمنربوالسياسةالامامةفيالقصصمذهالظر-2
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ولمصلحةلهطارقباستدعاءالاندلس1الىأتىمو!باُن،القلأللةبالرإوايات

.كثرتها)9(رغمالأخرى0تالروا-ورفضقككاعلىالفتح

منجلهم00089معالخضر/1ءالجزيرةقربالأندلسفيموصىْلزل

منرمضاتفيوذلكالتابحينمنوعددالصحابةأصاغرأحدوفيهماسحرب

ونحتل6الأندلسغربعملهميدانوكانم297هـ)3(/حزيرأن29سنة

بنفسالميدانذلكفيشعملهالخطهذاعلىسيرهاغديمةاالحربيةأياتالروا

علىا!سيرامنأنففقد6الأندلس!الىيسيرجحلتهالتيالشخصيةالدوأفع

.أشر!طريقعلىانحلوجودّا،طارقعليهسا!الذيالخطنفس

سيفعلماذ!إذطارقخ!نفسعلىيسيرالأالطبيعيمنانهاهناويلاح!

علىتقعمنطقةيفتحأ!المحقولومن6قبلاَالمسلمونفتحهاأتممدنفي

جنأحيه.أحدفيلدكفيحمىءال!هديديأتيحيثالخطهذأجانب

قوىبأن6تفسيرهفيملَنال!فتح1خ!غربالواقحةللمنطقةاختيارهأما

فيالمسلمونواجههااممتيالشديدةالمقاومةبداسلأعظمكانتفيهاالقوط

المنطقة.هذهمدن

Medina)شذونةنحوتوجهموسىنزولبحد Sidoniaأية(انحا

اشبيليةحاصرذلكوبحد،بالحيلةفاحتلهاقرمونةألىسارومنهاكافاحتلها

حاصرحيثاشمالاالىسيرهتابعثمومنءبيدىبعدهأسقطتأشهرعدة

منهمأعدادآالمسلمونافيهافقدومحاركلهاطويلحصاروبحد.ماردة

.م397حزيران03لما"/هـا)493سنةمنالفطريومالمدينةاستسلمت

عذاريلابئ.والمنربالافدلىأخبارفيالمنربالبيان1كتاب:زالرواياتمذهكلاننر-1

الرابعالضنالىالفتحمئالاندلستارفيفييهحثالذيالنانيالجزء،المرا-لشي

طبمةعنالمنقولةبيرو!قيبروفنصالليفي.اوكولان.ص.جلحمبى،الهجرى

،ابنعناري،.المؤلفباسمبعدفيماللكتابوسنئمير.13ص،48!\ليدنفيالمحققيق

520-251ص9ج،النفحفيالمئرييوردماالتيحيانابنروايةمذ.-2 Tروايةاما

البيثىوع!السنةنضىمنرجبفيالنزولفتجعل925مى2ج.النفحفيالرازى

.ألافعثرة

.15-14ص،3ج،عذارىابن-3
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فخرجبموافاتهطارقأأمرالوقتبنفساشأشمالانحوتوجهذلكبعد

اللقاءهذاالروأياتلناوتصور،طبيرةجهكفيبسيدهاضقىواطليطلةمن

موصىفيهاعاولالتي1القسوةدرجةبتبي!انبينهافيماتختلفثم6جدأقلأسآ

انهعلىينصالآخربحضهالكنفق!عالبهاْلهيذكرفبمضها6طارقآمولأه

وابقائههذاموسىعملبينالتناقض1الىبألأَتلقيأندون6اسيا!باجلده

المتحاكمالفيمعهواشتراكهالسابقفيكانكمالجيشهكقلالدطارقعلى

خاصةمنطقةبفتحواحدكلاختصاصوا6حينااحدةوامنطقةفيجنبأألىجنبأ

..آخرحينا

عامشتاءقصْياحيث6طليطلةالىالأثنانسار،بطا!قموسىلقاءبحد

بطليطلةإقامتهخلالالكئيرةشاغلهرغم6موسىسدىوقد،م397/497

يرةانجزشبهعلىالأسلاميةالسلطةمظهرابرأز16االمقديمةالمقوطعاصمة
نقودلشكلنسخآوكانت6الأندلس!نمماالأسلاميةالنقودأولضربيةالأيبير1

الأتينيةبأحرتاعليهااالكنابةمنأوال!نوعيةناحيةمناءسواالقديمةالبلاد

استبدالفيهاالجديداالشيءوا6قبلاعيهاكالتالتيبالرسوموالأحتفاظ

.عليها)؟"الهجرمم!التاريخووضعإسلاميةباْت-ىالمسيحية1التحابير

منكلادشقالىموسىأرسل6أيضألأالسابقةالقوروعاصمةومن

الفنحمنله!لبماالوليدليخبرامغبثوالمولىرباحبنعليالتابع

تحتأصبحتقدكلهاتكنلمأنهارغم6الأسلامديارألىالأندلسوبضم

يسيطرواولمووسطهاجنوبهاأرا"ضيغالبيةفتحواأنهم(أو6المسلمينسلطان

باتجاهمعأوطارقموعىمنكلسار6عليهلدلسيطرة.الشمالمنضيءعلى

،حتلالهااوسيطرا(الحاليةZaragoza)سرقسطهفاحتلاالشرقيالشمال

باتجاهموعىسارهناكومن.الأوسط(حال!أEbro)ابرهاديواعلى

فاحتلال!بحرنحوانعطفومنها(الحاليةLerida)لأردةفاحلاثسمال

فيماالساحلعلىالتوسع1يستطعولم.(الحالية3،+كاح!ه!8)طركونة

.spinico.66.8-5-ا .T VIII. Nums,or+ه.J Navascues; Numari
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يععودتهبوجوبالخليفةأمروابلاغهدمشقمنمغيثالمولىلعودةبعد

تخلىوربما.حملاتهمانتامحجعنالحسابللخليفةk.اصقددمشقالىطارق

دتحعلىجهودهوركزفتحهيسهلالمذيالثمرقفتحأمرعناكذأعند

جيليقية6باسمالحربعردهااكتياجزيرةإضبهمناخريةااسةا!شمااالمنطقة

أمرها.يدبرريثماالخليفةرسولفاستآذن6وعرةجبليةإلملأدوهي

دسمفيابرهوادي.بحاذي6قديممانيررطريقعلىبالسيرطا!قاَأمر

حيثالمرسومالطريقفيطارقفسار،غاليسياالىذلكبعدوينحطفمنه

.(الحاليةAstorga)رقهشاشتولبوناحتلوبحدهاامايهإحتل

منالكانتابريك1بجباليحفشومانيآْخرطريقفيفسارهوأما

Doeroدويرهاديواثمابرهشاديمنهقسمويحاذياجنوبا

6شرْيهفاحتل Soriaًنحوانجهبطارقذلكبحديلتقيأنعنوعوضا

منعلقتىفي(الحاليةAsturia)استو!يشسوأحلالىليصلرأسأالشمال

ليعتصمواالمنطقة1سكاننهفهرب6وخيخون(الحاليةOviedo)اويبيدوا

Picos)المسماةالمجاورةالجبليةبالشواهق de Euoropa)وهنادُكا

ياروحصنيالىأيضآوصللصيربنْموسىانتقولحيانلأبن!واية

Lugoولك(الحاليةorenseوهيأو!يةكلتتصحيفربما)

.)1(الأيبيريةاعجزيرةضبهمناخربيةاالشماليةاويةانزاأقصىنمما6الحالية

وشركائهم:ألاندلسفاتكيمصير

طريقعندمشقالى1المودة1فيطا!قأمولأهموسىرافقوأخيرأ

رمقرالأْلدعسعلىأميراًيزالصعبدابنهتركاَنبحدوذالمث6افريقياشمال

عبدالنالثوابنهالمغربعلىأميرأالملكعبدابنه1جحلكما6اشبيلية1فياقامته

منهائلةأعدادحاضتهوفيالمشرق1/الىووصل.أفريقيةعلىأميراًالملّه

.258ج!عى،النفح-1
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قبلبدمئسقوح!.الثمينةءالغنائمصتكبرىكمياتمعواعسبابأاالأصرى

يوعأ.بآربمينا،ليد1موت

لَرذعندنعطيألأفيجبطارقمولأهمع!،قاهااكتياتحاسيةاالمعاملةأما

انحقدالىومعاقبتهعليهالنقمةتردالتيإأطر!ايةكبرىأهميةاَسبابها

الىيص!كيالسيرفيفيب!ثءبآمرهيعمللململآْلهكاعديها!سديماناضخصيا

نصيبمناخنائماتصبحكيوذدكمريضآكاناعذيالوليدموتبعددمشق

حتىالأندلس1مندشمقالىعوإتهعلىالوجداصراران!لمث.!ات

علىموجدتهيوجبماالوليدعندكاقاْلهعلىيدلءالفتحيكملأ!قبل

ولحل.الدولةمناخربيابالجناحاشقلاخه.،يخثمىكانوربما6موصى

ف!انها.فيالخشيةهذهيجحلماالمنطقةهذدامرةفيلأيخائهموسىتحيينفي

منمتعددةكاْلتالاموال1احتجانصتوطاكأقموسىعلىاش!وىاأتكما

.المشرقالىالمغربمنعادو،االذيناآولئك

عبدبنسليمانؤبلمنبشدةعوملموسىفانأمرمني!ثومهما

ديار.ا!فاةصائتيياتالرواةسضتقد.هـاامتيا،موالإأغرمشفحذصبأملكا

بنتسليطبلا"!فياجمانيةاحاميالمهلب1بنيزيدأناياتانروبمضوققول

انالأخرىالروايات1تقولبينما6سليمانعنهوصفحعنهتحمله!االملك1عبد

كااعطياتهاديناهـمنانف09عنهحملتقدقبيلتهوانلخملقبيلةمولىموسى

آما.بهأغرمبماللوفا،قبيلتهأبناءويستحطييستمطفوهوموسىمات5

ابنهفتلموتهوقبلالقرى1واديفيم697-ص79حواليفيفكانموته

.الآخرانابناهعزلكماكاالأ"لدلشأميراعزيزإعبد

كاواْلأبظمالغموض0ظلفيالأخيرةأيامهقفىفقدكأيادبنطا:قأما

بآما،كهَمءفيهااحتفظواؤ!الأندلسفيختفهمينأوناأبناؤهكانوان

.نصير)1"لبنىعائلتهمتبعيةينفونوكانوا

926.-262ص،3ج،ايليبلمح،المقرلى230ص،3جالمغربالبان:تارىبنا-1
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موسىأقر-اذ6خيرأاخلفاءابيماستوصى1فقدالقوووشركاؤهمأما

ط!لتهم.ضياعباعطألهمطارقمعهمغدهأتياالأتفاقالوليدثمشمن

!لأجلهاوأقاماملأندلسغربفيضيحةالفAlmondoالمند1الكبيرهمفصار

وسلَنالأندلس2موسطةفيلفAArdaا5bastلاْرطباسوصاراشبيليةنمما

شرقفيضيحةاقيAquilaشَتلةلثالثهموصار،قرحلبةأجلهامن

بتوزيمهمالخلفاءأنويلاح!.طليطلةلأجلهافسكنالثغروجهةالأْلد!س

انذمةأهلشؤونعلىيشرفوندوقاتشبهمنهماجحلواقدالمناطقهذهعلى

مقد+رآكانالذ!ماوقلةأثنرىذلكعلىوكدليل6السمابقنممارعاياهممن

.)؟(طليطلةالماصمة0لفسفيْمقرّهكانغيطشةوالدهوريثيكونأنله

وبرزبحدفيماالأسلامأبناؤهواعتقالأندنساافياستقرفقديوليانأما

:الفكريالمجالفيمنهمعدد

!!24ص2ج،النفح،المفر!-1

R..M.07أط Pidal Mstoria de Espafia, .T"))1 P
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ا!ضمالم!

!!إلول!ه

م756-716/هـ79-138

أعمالزيا*بنوطا:قوالددنصيربنموصىبنالعزيزعبدشارك

المقاومة6جيوبتصفيةفياستمرالأْلدلساعلىأميراَأصبحولما.الفتح

الجنوبمنلكلفتحهالرواياتعهقنسبهااعتياحربيةاالأعمالوأهم

تمالذي)الزمنتحديدفيإختا،فهامع6للأْلدلسالشرقيوالجنوبأخربيا

وبمضهامنهوبأمروالدهوجودثناءأالفتوحاتهذهيجعلفبحضها.الفتحفيه

الجنوبفيالحزيزعبدفتححالكلوعلى.والدهذهاببمديجحلهالآخر

Santaren)ينوشنتر(الحاليةEvora)يابرههمهاأالمدنمناآدعدبياخرا

اد6ْأشهرفأعمالهاجنوبالشرقيفيآما(الحالةCoimbra)قئثريةو

قرطاجنةعندهزمهوباسمهتسمىالمنطقةاصبحتألذياالمنطقة1أميرتدميربحار

أصحابهف!السيفالمسلمونووضع!لمرسيةمديةميناءوهيالخلفاء

الىأصحابهقلالمنشرذمةفيتديرنجاحتى6شاؤواكيفيقتلونهم

بينصلحولّع،الحصنهذافيلهالمسلمينحصاروبحدأوريولةصن

المسلمونتمهدللمسلمينذمةالسبحةائنهمداوأهلتدميرفأصح6الطرفين

ياَوي"الامقابلالدينيةوالحريةوالأملاكالأنفساعلىبالحفاظاطم

علمه.عدوخبريكتمولأآمناًلهميخيفولأعدواًولأآبقآللمسلمين

ث!عيرأمدادوأربمةقمح)أمدادوأربمةسنةكلدينارآأصحابهوعلىشعليه

وعلىرْيت،وقسطيعسلوقسطيخلأقساطوآربعةطلاأقسارووأربحة
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سنةمنرجبفيهذاانصلحاكتابكتبوقد"ذلكنصفالعبد

.713.ليسان/ص/)1(49

ألجندزعصءمنعددأ،اغتاالأْلدلساما!ةفيلهستنينمنآدلوبعد

محاولطمنخشيال!يالحلكعبدبنس!ليماناالأمويالخليفة1منبايعاز

كملوكتاجآلبسباَْلهاتهموهقلألليهلكن6لوالدهاْشقامأبالأْلداسللاشقلال

يقدذتأرملةزوجتهمنبتوجيهاضصرانيةاالىالبلاداعادةيديربأنهو،القورو1

ا!،ميررأسلقل.ْالأسلامباعناقتظاهرتوالتيعاصمأمدعاهاالتي

بعدطماتفق6أشهرعدةالوادونالأندالسوبقيتاكأشام)12الىالقتيل

"لقلالذي6نصيربنموسىأختابنحبيببنأيوبتقديمعلى/الفلألحون

ثامتالتىاعتحافترةتنتهيبولأيتهاو6قرطبةالىاشبيليةمنالحكممركز

.الولأةعصرهوجديدعصرالاندلسفييبدآاوتقريبأسنواتخمس

الولاة

هـوتننهي79عامفيالمخمياحبيببنأيوببسعيينا!فترةهذهتبدأ

والمؤسسبالداخلالمعروفهشامبنمطويةبنالرحمنعبدكابدخول

أربحينداتالفترةهذهانأيهـ.SrAعامفيقرطبةءالأمويةللامارة

أسماؤهم:الااليةالولأةالمحكمفيهاتولى6عامأ

موسىنالحزيزعبدمقتلمنشهوربعد:لااللخمي-بيببنأيوب-9

.م716اب/ص79عاممن11!جسةذيال!نصيرابن

رمخسانالى79عامالحجةذيمن:اعثقفيااكرحمنعدبنالحر2-1

.م997ليسان-716ْآبهـ/001سنةمن

-\152و63-62ص،الممطارالروض-1 \ o.

بنأح!دبنيحيىبنأصد.انظرتتلتهوأسماءنصيربنموسىبنالعزيزعبدمقتلعن-2

.رRibcrد!تحقيق.الاندلسأملرجالتاريخفيالملتمسبغية،الفبىعميرة

F.و Codera.وصنثمير.8901تو807ت،1885م!ريد،المربيةالمكتبةفسنل

.،الفتئ،المؤلفباسماليهبعدفيما

.562ت،السابقالمصدر-3
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الح!حةذي-001سنةرمضانمنالخولأني1ْمالكبنالسمح

.م721"لانيكانون-997سساقهـ.201ْسنةفي

ادحجةذيمن:(ولى9أ1المرة)اخافقيااللّهعبدبناشحمنمجبد

.م972آب-731الثا.يكانون/301صفر-201

-721آبهـ/701شحبان-301صفر:اكلإياسحيمبنعنبسة

.م726الا.لي11!نولى

اضاْلياكانون/709شوال-709ضمحبا،نةاغهـريااعّهعبدبنعذره

yr-م726آذار.

اذار"/091الأول1ببلحش-701شوال:الكلبيسلمةب!تيحيى

.م728مبا!-726

/فىاون011شعبان-019الأولربيع:القيسيالاحوصبنحديفة

.م728الظنيتشرين-728الثاني

/تشرينمحرم-011شحبان:الخثحمينِ!مَةأةيبنعثمان

.م72!ه.ليسان-728اضا.ليا

نيسان//911المقحدةذي-119محرم:الكلابيعبيدبنالهيئم

.م073شباط972-

شبا!///112صفر-111ابقحدةذي:الأشجعيا!لةعبدبنمحمد

.م073نيسان-073

.مضان-299صفر:(الثانبةالمرة1)أخافقياعبداللّهبنحمناشعبد

.م732الاولينتثمر-.!7نيسان-491

تشرين/116شوال-114!مضان:اغهرياقطنبنالملكعبد

.م734الانيينتثص-732لالأ

الثانيتشرين/123صفر116شوالالسلوليا"دحىجاتبنعقبة

.م974الثاني1كانون-734
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القحدة.ذيالى23yصفر(اتئاْليةالمرذ)ا!هرياقطنبناملكاعبد-15

.م741ايلول-974يالثانكا.دونص(239)

ايلوللم//124شوال-123اغحدةاذي:ا!قشيرياةثربنبلج-16

.م742آب-741

رجبآخر-124شوال:الجذامع!أو:أ!املياسلامةبنثحلبة-17

.م743ماي!-742آب/259

279/مايص125-شجبرجب:اكبىاضرا!بنال!حساءالخطاشأبو-18

.م745.ليسان-37!ا

آسقبم745نيسا!هـ-127رجب:الجذاميسلامةبن-ثوابة99

عبدبنيوسفالحكمبحدهاتولى6الأضطراب1منأشهرعدةموته

و.،يتهودامت(حلألمبناصميلامعبالاشتراك)اغهرىاالرحمن

746/49طولVاكانون/38Nاالحجةذي-929الثا.ديريعمن

ارراخل.14الرحمنعبداماهـةتتاروهوم756مايس

الدينالحكاممناصشر.بنالطو.بلة،القاثمةهذهعلىواحدةْلظرة

اضطرابعصرأنالسصرعلىتدلءفقطعاماْأربحينخلالالحكمعلىتحاقبوا

الفوصىوتلكابالأضطرا1اطذااَخرىظواهرالمرء:يلمح6استقرا!وعدم

أرخوا"الذينالمؤرخينعندالفترةبتلكالمتحلقةاششاياتبقرآعندما

فيها:نجداذءللاندس!

علىجرىالتقليدأتفرغمكاا،لأة1لتعيينقانونأوقاعدةوجودعدم-1

6يختااكأهمنعليهايعينت11القيروفيافريقيااليليواتابعةاسباْليااعتبا.

المريزعبدبنعمرنجدفثلادائمآتخرقكاتاغاعدةاهذدلدكن

.مباشرةقبلهمنالأندلس1لولأيةاخوالأنيامالدلثبنا!سمحايحين

أرسعمقياسعلوالعربيةالبربريةاغبائلاكاْتآخرىأحيانوفي
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موا!قةأوأدريقياواليلرأياعتباردونقبلهامنالواليهيتحين

اللخميحبيببنأيوبقحيينعندال!الاجرىكمادشقفيالخليفة

بنوْئوابه6الحامليسلامةبنوثمبة6بشربنوبلج6الحصر1أولفي

الفهرممما.الرحمنعبدبنويوسفالجذاميسلامة

بقاضييسمىجاْلبهالىوقاض6الملأندلسوالوجوداستث!نينااذا-2

فيذكر.هناكفليس6مافياشآاداريلجهازآثرالجدلأْكاالجند

إلىموطميناوالمختلفةامقاطحاتهافياحثَابم:صننناالتيالروايات

ثما،وجبايتهالمال1عنمسؤولينأشخاصأوالمركزفيالواللي1جاْلب

سواهالغنيالبدهذامنآمواللأرسالال!بتةاشارةعلىنحثرا،اننا

دمشق.خليفةآويقياافر1واليالى

بلداًكانتالفترةهذهفيالأندلسباَنللاعتقادتدفحناالظو(اهرهذه

الىالدورهينقسممنهمقسموكلوبربرعربالىمنقسمونجند!تله

لرئيسها.:تخضعممينةمنطقةفيمنهاكلتمشىقبالل

فتراتالىتقسيمها.المناسبمننجد6المترةهذهأحداثول!دراسة

كبير.حدثحولمنهاكلفيالأهتمامتركز6ثلائة
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غالياأرأضيالبالاسلاميةالغزوإت:الأولىالفترة-ا

العربية(التسميةإليشغا)

م073-697/ص79-149

شبهمنانطلافهمنذقلاحقهموجاتث!لعاحاالأسلامياغتحاساكأ

مصر!تحيكمليكدلمالحاصبنعمروآن!أيناافقدءالربيةأجزيرةا

يختكليالأفر11الشماليكدوامءافريقياا،ثصالضدالحملاتتوجيهةبدأحتى

اعجزيرةشبهواكتسحواالمضيق13عبروخهىءاحرباقبضةفيبأكملهيصبح

اجبلىالحاجز2ذاطكخر!واحتىفتحها.بتموناكا*وامايضاْأوهاءالأيبيرية

اسلاةاعصرهنالفترةهذهاجميتار.بمكننا.ولذاينةالبيربجبالالمسمىالضخم

اعطاءالأفضلمنانهنرىو،بهومتصلةالفتوحاتلعصروتكملةامتدادا

ا،ننطرأفتوحاتلأغالياأراضيفيالمربغزواتفترةاسمالفترةهذه

اسبأْدياأشاطيء/المجاورةأصغيرةاالمنطقة1فيالأهنايستقروألمأ!سلمينا

بحضفيوصلواانهمرغمكاسبتماْليابمنهطقةالمسماةواا!شرقياالشماي

اسمين.نهرحتىأخرىفيواطواراالىضكلهـشاتهم

بهادامواالتي1المتحاقبةاتاخزوااخلالاصاغاأراضيف!ا!رباتوغل

يخدونا!ذياللمحورنغبيرهمالىذلكمردكانو!بما،ءختلفةمحاز.على

آربد".كانتاشْليسيةكأالمحاشش6فهمقازمة

:الروننهرمحور:الأولالمحور-1

فيحيااقفابنالأسبانياأكتحا!ترةأواخرفيالمنهطقة1هذهفياضوغلاتم

ثا6افرنجهبلدشسرايادطا!قحوثوخت6وقد،):يقوأطيالمقرهـواية

Avignon)،ابمينيونوحخرةNarbonaنة+!إوشلةبرسثاوْ،نتيمدفملكت

.وقد.)الرون(.له!"د!شْإيَواعلى(الحالةلو!ادزتاسوحصن(أصةالحا
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واْلزعجالكبهيرةالأرضباالأفرنجهملك(مارتلثارل)قارلئهأطمارتاع

حصنالىانتهى0فلما،عظيمجمعفيعليهموخرجلهمفحئسدلبساطهم29ْ

انقىحتىوأفبل،وجههعنزالتجموعهب!خردالحربوعلمتخود:ن

بينفيماقدامهالمسلمونعسكرورو،أحدابخايجدفلمابينيونصخرةالى

فماطلائعولألهمعيونلأغرةل2بحاشهمربونة،1لمدينهالمجاو!ةا،جبل

اربونةمدينةالى1اللجو*عنفاقتطمهمقا:ا،ا،!تهعدشبهمأحا!حتىشحرشا

وحملمنهمجماعةفيهااستشهد1شديدأقتالأفقاتلواكااحرباوواضعهم

ءبحصائمهااولأذواالمدينهودخلوا،اخترفوهاحتع!صموفهعلىجمهورهم

وحوفذعرخامرهو6المقامعليهوتحذ!تجالفيهالهأصببياماأابهافنا!أطم

المسلمينوجوهفيلصبوددْبلددالىىاحلاعنهمفزالللمسلمينمد!من

والمسنمينبلددبينئغرافصيرهاباسجالشكها!دوْلهأديشاعلىحصوْلا

المسنمينأنبروم!ال،ويرى"الأندلس)1(1خلفاكبيرةابالأ(رضشذاك

الأندلسسا!الذيالأضطرابخلالو:بماا!فترةاتلكفيلربونةفقدواْ

أنالرواياتعلىذلكفيويستند6لصيربنْموممىبنالضعبدمقتلاْلر

وهاجمالأنداصس1الى1اللخميأيوببحدجاءالذيالواليألىْتذكرالحرية

.لربونه)3(استحادْغاليا

LIالفالاقواديفيالتوغل:اتنانيارو

تحوصواأمحو.اهذاعلىأحرباواجههااضياواننكساتالمقاومةبحد

أخولأْليامالكبناسمحاولايةأنناءفيذأكوكانءآخراتجا!فيللغزو

أ!سلميناقاعدةباسترجااءأولاالوافيهذاقامفقدهـء201-001بين

حتىأخارش!ااديوافيتوعْلثمءأضوسعا%عمالومنطلقغالباأرضفي

اودودوقهرعحينئذ.وحاصرها(اعرب11عندطلوشة)تولوزالىوصل

الوطيسحاميةمحركةبمدأجثصا!افكاستطا1ومدنجتهلانقاذاكيتاْليا

56ْTصج؟الطببدفحالمفريْ-1

3-55..E.Levi Provencal, Histoire de 'I Espagne Musulmane, .T ,I P
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قتلم721حزيران9هـ/201الحجةذىفياإحاصرينمعخاضها

جيشه.وتفرقالخولأْليمالكبناسمحافيها

الثالثالمحور1

-حيمبنعنبسةالواشقامالسمحاستثسهادمنسنواتأربعبحد

غاليا،أراضيعلىأخرىبحملةم073-726!/ص701-309الكلبي

صحدنمونميزCarcasonaفرقشوْلهفاحتلبورغوتأمنطقةفيفيهاتوغل

فتجحلتبالعالرواياتبحضأنحتى6وشالونماكونفاحشلالشمالنحو

متر!كيلوثلاثينبمدعلىالواقحةسانسمدنجةقربيصلالمحملةهذهتيا،ر

الأْلدلسوانمادراك11يستطعلمعنشةأنتقولرواية.وهناكباريسعنفقط

الفرنجمنكبيرةجموعالحودةطريقفيدأهمتهاذكاالطريقفيتوفي

شعبانفما،أئرهاعلىتوفيبالشةاحبجراأثناءهاأصيبمو!ةفيمعهالتحمت

.م726ئانيكانونص701سنة

بواتيةوموضةاكيتانيافيالتوغلا:الرهابعالمعور

عبدبنالرحمنعبدعتنعنبسةحملاتعلىت11سنوعدةمفيبحد

لماللفزويمهدبدأاليهاوصولهوعقب.الأندلسعاىوال!ياًالغافقياللّه

عامصيفنمماالبيرينةجنوبالواقحةبامبلونافيقوا-لهحشد.غاليااصْيأرا

رونسيسفالممراتمنينةالبيرعبرالفصلهذانفسوفيم732/ص491

قبيلالنارونعلىبوردونحورأساًوئوجه(شزروابابالحربويسميها)

دوقاودوهزممصبهعنبحيدةغيرمنطقةوفي6ال!دوردونيابنهرالتقلأله

نحوتقدمهماتابحواثمجنودهفنهبهاذلك/بعدبوهـدومدينةودخلاكيتانيا

بالاننلالممثقلينالشمال

خطرقدّراللذممما6مارتلبشارلاكِتاْليا1دوقإستنجدالاثناء1هدهفي

علىفبادش.قدره!قتوطيدهافييجهداشتيدولتهعلىالاسلاميالهجوم

وفد.المتقدمين"الربلمواجهةرآسهعلىسارجيشاجمعا(لسرعةجناح
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سيرهتابعذلكوبحدالمسلمونيحتلهاأنتوهـفبلالىالوصولاشطاع

رشمانيطريقعلىتقعنقطةفيالمسلمينبطلائعفالتقىالجنوبنحومتجهاْ

وفحتحيث،اتيهبوامنامشرقيالشمأ!الىمتراَكيلوعشرينيبحدقديم

11:مضانفيالمعركة tالغادقيالرحمنعبدااستشهدفيهاو6م731/ص

بثر*!اسممكانهاعلىالمربوآطلق.،المثبمدالأسلاميالجيشتراجعو

.اشهداءا

بواتيةمعرممةأهمية

مدالمسلمينالمؤرخينأقهوالمجال1مذافيايىيلتفتالمذيالنئيء

،الحديثونالمؤرخوناأولأماماالىبالقاسعظمىأهميةالممركةلهذهيحطوا

اقالفزواتبهأشارواا!زياأتحد:بااصهاايشيروقاْلنهمفيذلكْلراهشمصداق

حد:ثهاسنةفييختلفونفهموكذلككاغالياأ!اضيفيالأخرىالأصا،مية

يدحلدمآخروالزمنفىيجحلهامثلاخلدونكابنمنهمالبحضأنحتى

(.Xlلأفريقياوالياُكانال!ذيالحبحاب1بنالدةعبدوهوالحقيقة1فيالأندلس

6لَبيرآاهتمامآ1المحركةبهذهاهتموافقدالمحدثونامؤرخوناآما

ا!تي:الناقشاتعليهاانصبت1اقياكيرةاارو!اساتامنذتكعلىأدلولا

رمرتيرْ:فيحولهااكثيرةاآ!اءهملجملأنْيمكنرءحولهااضطرت

CambridgeفيBeckerثلباخينبآراءتتمثلالأولى Medieval

37-374.'.History,،11 2691 pp،أنقذمارتل"انتصارأنهؤ!لأء:يرى

.الحربمنأخربا

محمدكتابه.+فيPirenneأمثالعندفنجدهاأصاْبةاالزمرةأما

اعتيمنأكبرأمميةأعطيتبواتيهمحركةباَن:يقول1366صوشارلمان

الىْسوىشيء.لحدثفلنفهاماكأتلشا!لاْ*هـماوحتىشانه6تستحقها

أكبر.ستكونأعرباعليهاسيحصلالمتياخنائما

276عى،الاندلسفجر،موْن!-ين:ألظر-ا - TIN.
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علىوحكمناءالمتفا!بةاءالآراهذهتجاه،بدفةا%نظر-اولناواذا

آلىْلجد،ْتلتهاالتيالحوادثالأعتباربحيرْآخذين6المعركة1هـفهأهمية

cBeأ3-،)يرىك!افاصلةتكنلمالمحركةفهذءكاا!رفإنامنتطرفأ!خاك

غانياآراضىعلىالهجومواأممرةااعادةمن9يأنهاأ!عرباتمنعلمانهاةحص:ى

عبدبنيوسفتوغ!،734عامفيايفقطاثنتين-صينفبعد.جديدمن

ابينيونثمArlesآرلشاحتلاروتاحوضفيلرةوْلةحاكمْالرحمن

الشمالى.لحوتجاوزها1ْلم

الأهمية6فيغيرهاتشبههأشالاهميةعديمةخشإمثاْليهلاحيةومنْ

بغزوةتتبعكاْلتمنهاالموفقةغيرحتىقهالساليأتالغزوا%نلأحظخانا/1ْذأ!ك

تغييربعدوذلدكالسابقةمنغالياداخلبحداًوأكهرلطاقاَأوسعْءآخرى

منخا،عمطآقلاتبغزوااتبحتفقدءبواتهمحركةفيآما.الهجوممحور

آوضاععلىحتىآهميةلهذاوكان6السابقةالغزواتمننطاقآوأضبئ

قليل.بحدذلكمعناسيمركماالحزيرةشبهداخلفيالمسلمين

غ!ليا:فيسلاميةJأإضلآخر!لان

عبدبنيوسفبقيادةفيهااتوغلواالمتياضيالأراافيالمسلموزاستقر

نحوجديدمنردهممارتلشارلبحدهااستطاع1شواتأربعمدةالرحمن

بنعقبةاهتموقد.حاصرهمحيثهناكالىولأحقهمكانربونةقاعدتهم

لرفحه6جيشاافاَ!سلاللحصا.بهذااْلذاكالأْلداصوالياسملولياالحجات

ث!لوأجبرتا،ببساعنهادافحتالمدينة0حامةآنالأّهزمجيشهأتومع

استردهاحتىالمسلمينبأيديالقاعدةهذدوطلتءإالحصاشرفععلىمارتل

المسلمونفقدإلثَارولنجيينيدبسقوطهاش.م976عابما!ئسجاع11بيبنمتهم

تعبيراتهم.حسبغاليشاَشالغاليةالاراضيفيلهممضلآخر
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الولاة!رمناالثانيةاالقنرة

756-*3/هابعدعلم -389! 11 fم

فيالأستمرارعنالمسلمونعجز6اثةبواهعركةمنسنواتعدةبحد

ااضطروااذ6كاليااضيأرافيلمالفتحونحوا!ارجنحوجهودهمتوجيه

عناصروجعلتتاَزمتالتيالداخليةالمشاكلمعالجةعلىاهتمامهملتركيز

فيالأندلسوغرقت6لحتهالحسام11يمتشقونوعرببربرمنال!فلألحين

نأوء.الأمرأولوالبربرالحرب:االفتحعنصرمممابينأهليةحربخضم

بينالنزاع11!تدماذ،يستتبلمالهدوهآنألامنتصريناخرجواالحرب

البلديينأسمإعليهمأطلقالذينالقدماءالمحرببينءاالانالبينعنصرصفوف

عنالنزأعهذاوتمخضالئساميينأسم1عليهمأطلقال!ذينالجدد1والحرب

انصراعءفافقلبتنتهلمذ!كمعالأزمةولكن6القدماءعلىالجددسيطرة

وإليمانية،القيسيةبيننزاعأوقبليأساسعلىجديدمنالحرببينأمدبحد

عبدقدوملولأطويلاَيستمرأنالممكنمنككاعالنزااهذاأنويظهر

وسلألرالحناصرجميعأخضع،فرداَحاكمأأصبحاا!ذيالداخلالرحمن

.بآمرهوتعمللخدمتهتسحىكلهاوجحلهاالسلطتهالقبا!ل

فكانت6الأندلسفلألحيبينالصراعلهذاأدتالتياالدوإفعأما

القاسميشبهعانكوواحددافعباسثناءكامراحلهباختلافومختلفةمتحددة

واتا6الأرضتقسييمهوالحاملوهذا6لاالدث!النزاعمراحلافيالمئشرك

الظروفالثلاقماوتبياناحلالمراذكرقبلقليلاَعدهالتوقفمنبدلأ

مرحلة.كلفيالنزاع1حداوثالىوأدت2اليهأضيفتالتيوالملابسات
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ضيالارlتقسيم

فبمضهامختلفةبأش!،لالمسلمينأيدينمماالأندلسأراضيسقطت

خيلايجافدونفاحتلوهاصآخاالمسلمون1وجدهوبعضهاعنوةسقط

وجرىبأراضيهمفاحتفظواال!صلحعلىأهلهنزلوبحضهاءركابولأ

وهذه6الطرفينبينمحقودةمحاهدةبموجبما!ثرو!الفاتحينوبينبينهمالتحامل

جوهريةبصورةاحتوتبينهافيماالجزئيةالأختلافاتبحضمعالشروط

أراضيهمعلىوخراجاَرؤوسهمعلىجزيةهدؤلأءيدفعأنةأمرينعلى

آخرحيناْوالربعحيناَالسلثيحادلا"لأرضغلةمنجزءآالأغلب1علىكان

.1"اوغلّتهلأالأرضطيبحسب

المسلمينبيدوقحتاكتيا،خرىا،راضيجميعفانذلكعدأوما

ورجالمنالنبلاءآصحابهامنهاهربالتيالخاليةأوعوة/المفتوحةمنهاا،سوا

أساسعلىالفاتحونفتقاسمه6منههاالآعظمللقسمالماالكونوهمالكنيسة

عذهفيالمالبيتحقأما.)2(الأرضمنلهطابفيماقومكلنزول

بحسبالاراضيمنيقتطحهآننصيربنموسىيحا:لفلم6الأراضي

وجدهاالتيالأ!اضياوهي6كفيءفهاقسماْيعاملأنآيكاسقوطهاكيفية

منرسولهعلىاللةأفاءما":الإَيةأساسعلىقسمتهت!ونخاليةالمسلمون

انسبيلاوابنلينوالمساواليتامى6القربىاتيوءللرسولوفللهالقرىآهل

وتطتقكغنيمةالآخرإلقسمويعاول"منكمالأغنياءإبيندولمةيكونلأكي

الخ...خمسهللّهفانشيءمنغنمتمانماوأعلموأ!الآيةأحكامعليها

بل)3(المراقسوإدأراضيمحاملَةافيالآيةاعذهالخطابب!نعمرتفسيرأو

الأوالسبياصْيالأرامن.بآخذأنيحاولولم6الغنيمةمعاملةكلهاعاملها

تركدشقالىلحملهاختارهماالسبيخمسمنأخذأنوبعد6الخمس1

.211ص،الاندلىافتتاح،الثريفيةالرصالةفيالراز!رواية-1

.258ص"لأج،النفح-2

الريىالدينلضياء،الاسلامفيالماليةواشنظمالخراج،فيالتضمميرمذانظر-3
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باسمصؤلأءوعرف،المسلمينماليثلثكيالخمس11أرضعلىبقيته

.)1(الأخماسبنوأبنائهمعلىوأطلقالأخماس

الوقتألىالأ6الالمابيتبحقاجحا(فافيهكانانخمسأخذأنومع

ا:لأ:اضيبحضفبقيتكلهالخمسعذاياَخذحتىنصيربنلموسىيسمحلم

تخم!س.د:ن

تحلّةالىل!جزواالأراضيمنعليهحصلوابمااغاتحونايحتفطولكي

بأيديهمماعلىباقرارهمالوليدفاَرضاهمالبحيدةالأراضيهذهتركفيكأغبتهم

لغيرهمأرإضباقطاعقيامهعلىIPدلأشتوجدءثغرأالأ.اضيهذهمقبرآ

.)2(الأندلسفيالأقامةعلىلهمتشجيعاَ

الحوا،نيمالكبنالسمحإرسلأفقدأ!زيزاالمبدبنعمرعهدفيأما

أرضوتمييزالخميسباكمال!بالقياممكلفللاندلسكوالدمشقمن

يبلغالجندعنعددمحه،:كان،ال!تخميسليصحالهـصلحأرضعنالحنوة

اءالمحطاة1الأوامرهذهوإفي.اياتالراوااحدىقولحسبا!خمسما!ئةا

الأخماساضيأراابحضأنيرىكانعمربأنللاعتقادالمجاليفسحما

الصلحأراصْيأيالخراجآراضيبحضآنكما6الفاتحإنأيدىفيكانت

أرضمنفانقبتأصحابهامنالفلألحوناشتراهاربماآيبغيرهااختلطت

ألى،مرابمةأواثةمثا!رأيناكماا!لبال!ضرإمنعاليةنسبةتدفعخراجية

وربماالمثمرقفي/الحملهذاالعزيزعبدبنعمرمنعوقد.عشريةارض

فيالنازلينمصالحيعرضماالحملينكلاونمما.المفربعلىيطبقهأنأشاد

كاالمثمرقالىالحودةفياشغبةوهيالمعروفةتمّلتهمالىفلجؤاواكاالأندلس

اضيهم.أرا/فيالجدد1القادمونيشاركهمأنمنخوفهمأظهرواكما

نصيربنوموسىالوليد1لهمسجلّهماوعلىبأيديهمماعلىعمرفأقر-هم

502-402ص،الاندلمىاافتتاح،الثريفيةالرسالة-1

1.703عى،السابقالمصدر-2 - T.
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لهالمرافقإقاجنود11يقطعوأنأرةابهابأيدياغرى11يقر-بأنوالهوأمر

.الأخماسأراضيمن

يعتبرونال!مقهاءبعضجعلتالأندللسأراضيتقسيمفيال!ريقةهذه

اعقيهإعندذلكاصداهونجد6شرعياًتقسيمآتق!ملمالأندلس!)أرضأن

استفاضةسماعنسمحهدزللمْماهذا"يقولالذيحزماةقالقرطبي1

فيماأدلّهرسولفعلكماتختسلمالأندلسانالضروريللحلمموجب

عمرفعلكماالمسلمينلدجميعتوآقرالمستفتحينأنفساستطيبتولا6فتح

.)9(أخذتمايدلكلبأنفيهاالحكملفّذبلْفتحفيماعهاللةرضي

ا!ذيالدإودي1نصربنأحمدهوآخرفقيهعنالشيءنفسويرد

لَثرهاأأوانها1وزعمكاالاس1بمضطحنفيهافقدالأْلدلسأرضوإما"يقول

طائفةعلىوثبقومكلأنغيرتقسمولمتختسفموانها6عنوةفتحت

.،الأماممناقطاعغيرمنفيها

نآيرو!كانواكثيرينأنهي:نتيجةالى1نخلصذلدكبنتيجة

يوصلأنالطبيعيلمومن،الشرعوليسأخلبةافيهتحكمتالاراضيتقسيم

وتبائلعناصرمنالمختلفةافالاطراتحاول:أنمديهتهاحولالنزاع

عاملاالأراضيتوزيعقضيةكانتاوبهـزرامنهاقسمأكبرتقتطعاَنالفلاحين

العرببينالحربالنزاعاتهذهأولوكان.الضالبينبيننزأعكلفي

والبربر.

والبربرالعرببينالصدام

للانتصاهـفيهالبربراحرازوبمدأولأَافريقياشمالفيالصدامبدأ

المنطقتين.كلتافيالحرب1سلطاندهدوقد6الأندلس1فيانتشر

Asin palacios, Un codico Inexplorado de Ibn Ham, Al - Andalus vol--ا

056-1!.3491,1,

-"1-

http://www.al-maktabeh.com



افريقياشطلفيالبربريةالثورة

انبربريحاملوتجحلتهمالظروفمنجملةالعرببالولأةأحاطت

شمالفتعزمنالى1الظروفهذدجذوروتحود،النقمةتستثيرقاسيةمحاملة

مقاومةكاْلتيظهرمافحلى6ملابساتمنالفتحبهن!أحاطوماافريقيا

الكساتسببآمنالحديدللحربسببتالتيانتفاضاتهموكثرةلمالشديدةالبربر

منجميحهمالبربريحتبروننصيربنموصأيامحتىالحربالقوادجعلنمما

منهاالمالبتيآخذغنيمة6مقاومةدونالصلحعلىلزلومنْمنهمقاوم

يردماضخامةالىأدىالأعتبا!وهذا.وأموالونممآرضمنأخمسا

بلادأغنىالبلد1هذااتالمشاكأقةلدىشاعحتىإفريقياخمسمنالمالبيت

فيالحديثفوله(ص)للرسولنجسباماالأعمقاددْلكومصدأق6طرساَاللَه

تحليلهموكذلك.،الغربفتنةمنباللةوأعوذمضاربهاالأرض1خير"

سهمانوكيف6سرحأبىبناللّهعبدعليهااستولىالتيالئروة1لضخامة

حصلذل!كبأنآلأ!،ثلائةاغارسإوسهمدينار0001بلغاشاجل

الأمراهتلواالذينالولأةعلىكاتولدذا.،)1(بكراَافريقياافترعالأنه"

يظهرواولأبمراكزهميحتفظوالكيإلآموالمناأمكنمايجمعواأعاثحإنأنا

الحسفمنلكئيريلجؤونيجحلهمماوهذا؟الخلفاءأمامالمقضرينبمظهر

يدىالحظوةلنيلسحيهمفيهؤلأءآتذلكالىآضف.جمدهافياظلماو

لديهمالمستحتالمغرببطرائفانحافهم1فييجهد:نكاْلوا6امحخلفاءا

إستخدامعنيتورعونولأ6الحسليةالرافوجلودالبربرياتلالسبايا

.2،عليهاالحصولسبيلفيوسيلةاية

جديدعاولالثورةفترةفيظهر،قديمةكانتالتيالمظالمهذهالى

تنظيمفترةوكانتالأمويةاالدواتبهاتمر-كافتالتيالفترةعناْلبثق

7312،ص.اج،jعذارابن-1

23-31،المجموعةالاضبار-2
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دتقديرللسكادوتحدادجديدمسحايجا!إلىيهدفالدولةلجهارْوتحريب

المارسيةأ:البيزنطيةالسجلاتأساسعلىلأآساسهماعلىالضرائب

الأفا،تاعتادواالذين!انبربراسمليةاهذدتسوءآنالمنتظرومن.القديمة

ا"،دارةاطارضمنيدخلهمأنكهذاعملشأنزمن6اسحلطةاربقةمن

هذهالتنظيمعمليةمدوآية6مننطباتهامنالأفلاتفيأملالهميبقيولأ

منكاتبوهو6عليهاأميراَالحبحاببنألمّهاعبيدتحيينهيالمغربالى

هذهفيهاوأتممصرعلىالكواأ:لأَعتنانهالنصوصفييردالموالي

الحمليةبهذهالقيامانالقيروا1فيوالميأتبينهكماالغا!ية1كا!لتبماراوء1(7الحملية

"6مصء"

يضا.ماالمغربفي

مالمالثورةلقياميكفىلأ6وجودهفرضعلى6وحدهاظلماأنعلى

تقويضطريقلهموترسمالناسأعينفيوتضخمهاالمظالمتجستمفئةتتوفر

ا،باضيةاويةالصفرمنجالحواشيدعلىالمفربذلكافيتوفرقد.اوال!قائمالحكم

آياموخاصةكااقالمرافيالأمويينضرباتتحتالمشرقفيأنهكواالذين

ذلكعنفابتحدوا6المفييوسفبنوالحخاجأالدَعيدابنهواآبيه:نزياد

6المنربوهيالبميدة1القاصيةالبقحةتلكالىالمركزمنلقريب11المَ!ن

مبادكم.ل!نشرفرصةالسيئةالولأةتصرفاتفيووجدوا(

الثورةأحماث

افريقيااليوواالخوإرج

أبيينحبيببقيادةاليالواجيشخرجم973-.4/هـ229عامنمما

ااالوابقا+كاالبربر1منالصفريةالخوارجواستغلصقليةفيللغزوعبده

اعذىميسرةهـتزعمهم.طنجةفيالحصيانارايهورفعوااليلادفيجيشد،ون

.القيروانسوقفيسقَاءا(لاصلنمما!كانبالحفيرالحربيةالرواياتتنحته

-.138ص،والاصلامالجزية،دينيت-1
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المراديابنعاملهابقتلحلنجةمدينةفيل!كملصرأهـلْتحقيق11شاصتطاعو

نحواتجهواثمومن.البربرعلىالضرائبفرضنممابجورهالمحروف

بناسطعي!وفتلاحتلاله1شاستطاعواالأقصىالمفربعلىللسيطرةالجنوب

الثورةآنوبما.السوسمظقةعلىأوالدهعاولاحبحاباإقا!لةعبيد

تعدلملذا6الخلافةفيالأمو.بينباَ-ننهية.لحترفونلااوالخواهـج6خارجية

هـهكذا،بكاملهالامويلحكم11علىإنتفاضةانماعاملاَووالضداْشفاضة

كخليفة.ميسرةزعمهماوبايحواالخليفةطاعةالبربرخلع

بنحبيبالى1كتبوولدهعاملهمقتلالحب!اببناللّهعبيدبلغلما

علىالفهريحبيببنخالدوآرسل6صقليةمنبالرجوعيآمرهعبدهإيأ

دتالفحصلطنجةمنمقربةعلىال!لصء1تمكاميسرةللقا+جيشرأس

لصرآيكنْلمإنما6لخالدنصراَيظمرماعلىنتيجتكانتالطرفينبينضديد

أنثَروهالأمورآتباعهقتلهحثطنجةالىعائداَميسرةوانصرف.حاسمآ

حدعلىللهزيمةأدىمماعليهبايعوهكانواعماوتغيرهسيرتهسوهمنعليه

الخارجيإنخليفةوسار.الزنلأليحميدبنخالدأمرهموولوا،!عمهم

احتدامأثناءودإهمهالبربرجماعاتمعقتالفيفوجدهخالدللقاءأجديدا

حيببأبيبنخالدوكرهوهزموهمالمربعلىأنبربرفتكائرتالممركة

القوادمنرجالهمعفقتل6الموتالىوأصحابهبنفسه5نأال!ىيهربآن

الأشَرَا!طهـغالموقمة-9يميرقعةسميتولذا6والكبراء

الشاموجيشالبربر

:فقال6(الخيفةالملكعبدبنهشاممسامعالأحداثهذهبلغت

وآخرهعندهمأولهجيشألهمشالأبحثنعربيةغضبةلهملأغضبنو.المدة!

.عذارىابنتعبيرحدعلى،عندي

أجنادمنالسرعةجناحعلىحشدالضخمالجيشلهذاوكمقدمة

.54-51ص.ج؟،عذاركيابن-1
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واكتفىجندكلمنآلأفستةمنهاأربعةمنفأخذ،جيشاَالخمسةالشام

واما6الفأوعشرونسبعةبذلكلهفتوفر.قشرينجندمنآلأفبثلاثة

تعدادهفأصبحأخرىآلأفئلاثةاله1انضمتمصرالىالجيشهذاوصل

أنضممنعدا(فقطالنظاميالجندمنأي)الديوانأهلمنألفاَئلاثين

عياضبنلكلثومالقيادةتكونبأنالهخليفة1/أوصىوقد.الاسمناليهم

بنبلجعمهلأبنالقيادةتنق!موتهحالةاوفي6دمشقشرطةأميرالقشيري

الحاملي.سلامةبنثحلبةالى1هذابمدومنالمئسيريبثمر

منيشقبللمولدكنه،ص123سنةفيافريقياالىالجيشهذاوصل

أبوابفآغلقتمدْلهماخلإالجندالاعمامنالخوفهمحسنآاستقبالاالسكان

:ختاذذلكمنأ!ل(افريقياجندلدىحظهيكنولم6وجههفيالمدن

الرحمنعدوابنهالأفريقي1القلألدعبدهاَبيبنحبيب:القوادبينالمنافسة

المنافسةوكادت6ثانيةجهةمنبلجعمهابنواعياضبنوكلثوم6جهةمن

وبحد.لملصلحبذلتالدتيأ"لمساعيلولأالطرفينبيناحرباالى2تؤدىآن

رآيمنكان.سبواواديعندبهمفالثعقواالبربر1نحوالطرفانتقدمالأتفاق

بينماكاالحربيالجيشيخندقآنمشامآرسلهمالذينأءواالخبراالاَدلأء

قراهملحمايةل!لتفرقيضطرهممماالبربر2قرىعلى!لاغارةالفرسانيقوم

القائدعمابنبلجلكن.عليهمالمضماءيسهلوحينذأكءنزولهموأماكن

أكرهمهؤلأءان:قلاللاالرأىهذاوعارضبالبربراستخفاعشاميا

هزماللقاءوقعوعندما6عمهابنالقالدفأطاعلهسا،حلأأعزلعريان

بنوحبيبعياضبنكلثومفقتلءوالشاعيالأفريقي1!سميهالخليفةجيش

الفرسانأماكاالقيروانالىالمشاة2فلولفرتكما6الموادوأكثرعدةأبي

بنالرحمن0عبدومعهمالأضىالمفرببلألجاهفروافقدةشربنبلجبقيادة

المعركةو!توقد6)9(الاندلسالىالبحرجازا"لذيعبدةاَبيبنحبيب

.م94-7.!ا/.239)2(سنةنمما

.33-32عىالمج!وعةالاضارفيالمركةتفاصيلالظر-ا

.186ص،2!3ت،الضبى-2
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الأنللسفىا!بربريةالثورة

ةربر6الأفريقيالشمالفيالبربرأحرزهاالتيا،نتصا:اتضجحت

آدؤالحسبالمربمنالظلميعانونمثلهمكانوالأنهمالثورةعلىا،نداص!1

لَرهيذمالهماآو:إثنإنعلىشكلينتبدوالظلمهذاماهيةهذ.ايرىو،دوزي

ثلوقد":قائلاللحوادثمحاصراسبانيمؤرخوهوالباجيايزيدور

أشدبهموأنزلاسبانياالى1كيراَيفدونكانوااسذينابالمغا.بةالأْلدلسرالي

السجونغياباتفي/وطرحهمالأموالكوزمنيديهمأبينآخفوالماالحقوبات

بضربيمذبهموجعل6الحديد1باغلالمصفدينوالقملانالديداترهقهم

تجلىوفد6المقوباتبأشحدويتولأممومحاسبتهماساءتهمفيويشتداسسياروا

باسممعروفةالشمالفماصغيرةمحليةبئورةالمحاملةهذهعلىا!فحل.د

نرىاذالصحةمنشيءالملاحظةهذهفيكانورةحا."مونوسه)1(ْدورة

جمللأنهالمختارعلىالكوفةاشرافنقمعندماالممثرقفيذالكيقا!بما

وت+لمهم.فيئهمفييث!اركونهماليالموا

المستشرق:أيحسبالظلمهذ!مهيتجلىإالذيالآخر0انشكلأما

قداننصرانلا:هوبروفنسالليفيالمستشرقبعدافيما)وتبه،المذكور

موصيفحلولم6االجزيرةشبهفيالمقيمينالبربريدعلىالأندلسفيتم

الجميلةبالأندلسالحربفاستأثر...السصر1ثماشجنيغيراحربوا

.")2(القاحلةالصبليةالمناطق1فيالشماللالىالبربروأضواالخصبة

تورْيعالأراصيقضيةفيوقعمايصورلألراهاالقولْهذافيتحمقنهااذا

ال!برىالانهاروديانفماا!ةالواالخصبةالاراضيأنفصحيح.بدقة

!،لموضاعنتيجةكانذلكلكنالحرببأيدىكانتأسجنوبافيوأكثرها

توزعولم6بقليلوبعدهالفتحثناءوالبرإهـأالمربمنلكلمحقدةوظروف

ا!سهلالمخصبايدطىبحيثدوزيذكرهالذيالبسيطالوجهعلىالأراضي

157صجاالحربيةالترضة،الاسلاميةاسبانياتاريخ،دو:لى-1

.157-156ص،السابقالممدر-2
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التالية:الآمورالقولهداالىيدعوْلاوممااطبربرمم!القاحلاجبلواللحربي

لظرفيْللبربرظلماَانشكلهذاعلىراضيا!9اْلقسامفييكنلم-1

منهماالعربالمؤرخوندتر*لماالألأواالأحداثتلكعاشو!اارزينااضاسا

انبربراعتبرهشيءأىذكركلتيحجمواامأ،ْلهم6ذكرهعنأ،سبانوا

ثل6فيهالشناعةد!جهَبلغتومهماتافهآكاتمهماظلمأالوفتذلكفي

دشق.الىاصسبايااارسال!وإالبربروتخميسكاالمواشيمصا*رة

نقسيم،علىباهتتملأالارضاتاغئاامنفئةحيازةكاْلت-2

لَلماوالبربراحرباوكان"بقولهراضي111استيطانلكيفيةيئيرفالمقرّي

يؤكد:كذالك،قاطين)1(ونزلوابهحطوااستحسنوهتصوضعمنهمقوممر

."أحدتمايدا!كليأنالأْلدلسأ!ضعلىالحكمنفذ!بأْلهحزمابن

الىلظرلااذار.يفتحهاوبهأيمراضي11راضيالم9يأخذالجثي!أنمعناهوهذا

تتوافقوكلهاالبهرىالأْلها!اواوديانالجنوبفينجدهاا!رباأراضي

بينما،منيثوالمولىالعزيزعد:ابنهموسىاتبحه)الذيالسيرخ!مع

كلوظ!6بطليطلةاحقحتىا!سهمامرورالمنطقةبهذهطارقمر

اوهكذا.المخصبةغيراجبلية11المناطققيآىوالوسطالشمالفيوقته

:هلةلأوليبدوماومو،اكبربرعنىغمآيجرلماضقسيماأننرى

عيرجبليةأرضفياليقيمواخصبةآ.ضعنقوميتختىكيفإذ6غريبأ

البربرهؤلاءموطنالأعتباربحينأخذْلااذاتزولاالانرابةاكننجمخصة

.بالفتوحاتوأهتمامهمالأصلي

ومديونةةمطشقبائلمنجندهيةأكثرزيا!باتطاهـقجمع-3

في6حدثالفتحعندماأخامناالقرلىْأواةل6تنزلكانتالتيوهوارةومكناسة

6(الشمالية)1مرااكششاطىءعلىانواقحةالأخرىاجبا(لواالريفجبال

يقد-روالمولهذا6بدويحاةيصرفونْلمطكاْلواهيؤالأءأنيمنيوهذا

.34ص.سابقأانظر-أ

2-16..al: Histoire de 'lEspagne 7 usulmane,،(.+ PظE: Levi Proven

-42-

http://www.al-maktabeh.com



منالدهبالغنلألمعليهاو!ضّلوا6قدرهاحقابسهليةا/لأرإضييظهرماعلى

الفتحمراحلمنمرحلةاولأفيدللاذلكعلىونجد6والسبي:المتاع

الجنوبفيقرطجنةباحتلالطارقجيشفيالقلائلالمربأحداقامعندما

.طاكأ!جيشفيالبربراأمامتذكرفوةاطمربتكنن!ااْلهرغم؟لهفاقطحت

أفامواب!الجنوبف!السهولبأشاضيبر11!اهتمامعدمعلىدليلهذافي5

آبوابعلىيقفونوحيثكاالمجبليةاطقهممناالمنطقةتشبهحيثالشمالفما

الأراضيايقدروالمو!بما.المغنلألمومصد!آالمغزوميداناَأصبحتالتيغاليا

صحْيرةمنطقةعلىغاليافيالأسلايةالغزواتافتصاروا؟بوأتةكارثةبعدا،1

منذالسهولفيالنازلونالمربظلبينما،الضنائمامنكبيراًمردو*آتحطيإ،

يمسرماوهذا.لأوالثروةالمال!منيرغزرد2بمويتتمونءعامأينعشرحوالني

الأراضي.توزيعأجريعدماقبلهالأبواتيةمحركةبعدحركأ!محدوث

وقشلها!لثورةاصاث

لأنمنتظرآكانكما6الأندلسشمالفيالبربريةالثورةانطلقت

عربهاجموأنمإمامأانفسهمعلىنصتواش6تجممهممركزكانالشمال

سرقسطةعربسوىاضممالافيالحربكلمنينجولم6وقتلوهمجليقية

ا،نددسواليالفهريقطمتبنالملكبحثعبدوقدءمنطقتهمفييةأكثرالآنهم

أماكنهمعنالحربأجليوكلهافهىكأمتءضدهمالجيشتلوالجيشآنذاك

مصيرآالملك1عبدجنذاكخشي.اوإسطه!اأحتىالجزيرةشبهشمالمن

الفرسانبفلولفااصتحانهاوعرةطنجةوافيكمصيرالأْلدلسولحربله

ودخل.اغشيريابشربنبلجبقيادةسبتةفيالمحصورينالشامجيشمن

انوانليمعفالتقو،1ءالبربرعلىصدورهميملأوالحقدالأندلسهؤلأه

ذلكبعدوتابعو!6شذونةعندشهزموهمالمضيقنحوالمتقدمةبطلائحهم

نهرعبرواأنوبعد6دارهمعقرفيعليهم!لا-هازالشمال1نحوسيرهم

الملكءعبدأبناءمنوقطنأميةمنكليقودهاونياالجيشمعاضاخها

حلقواقدهؤلاءوكانكا(Guazalete)سليطدي01شعلىبابربراضقواا
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هزمهمإدْنفحايجدهمامذاكاعن،المغربفيبالأزارفهاقتداءرؤاوسهم

جنداْننصارمجموعةأخبارصاحباضاويصفالوافيوجندأصثاميااحبمندا

برابىاكتافاللّهلمحمنحهم":قاثلابحدهاماوأوقحةاهفهفياالبربرعلىأشاما

الشامأهلفركب.الشريدالأنهمينجفلمحتىأموهمذ!يحاَقتلافقتلوهم

ابربرافقتلواالأْلدلسأ!ض!فياجيوشافوادفرقواثماحمسلاحاولبسوا

."1"جمرتهملماطفؤواحتى

إفريقيا!الثورةلشل

بنحنظلةالخليفةولىفقد6دريقيا11فماكذأ!كالبربرثورةوفشلت

ضدهتوجهحتىالقيروأنفيينزليكدفلم6افريقياعلىأساًأوصفوان

مدينةفربحدةعلىجيشكلهزيمةصتفتمكنءا!جللخواجيشات

انتيالصوكأة1اضاوتبدو.الاَخروآسرالقائدينأحدقتلكماالقيروان

بصورةوقتلاهاالجيوشا،عداداوخاصةا!لهزيمةالقدماءالم!ؤرخونيقدمها

:فائا،الهزيمةهذهعلىيحلقعذاريفابن6فيهامبالغةبوجو*للظنتدعو

قلمنيحصيأنحنظلةآرادو6منهاأعظممقتلةالأرضفيعلمما:قيل!

قتيل6كلعلىقصبةفطرحتبقصبوأمر،ذلكعلىقد!فمابمد-هموأمر

صفريةوكانواالفآوثمانينما!لةالدقتلىفكاْتوعدّتاقصباجمعتثم

.T(")وبسفكونالنساءيستحلون

بمحونةوالأندلسافريقياكلتكلفياسلأةااصتطاعفقدكلوعلى

اهبربر،قبضةفيبكاملهالسقو!منالمغرباْلقاذءأشامامنالآتيةأجبوشا

ذا،الأراضيهذءمن،الخارجيةالمبادىءاستئصاليستطيعوالمل!كنهم

ا!ريقياشمالفيأما،الأندلسفيمنهمدسمفرننصفاليحوابدسيظهر

تصرهـوسيرْدادمنمزلةصفيرةخارجةدويلات.لؤلفوناخوارتافسنرى

الدويلاتهذهوستحيش.11،سلامعنالبعدكلبحيدةتصبححتىبعضها

.قرونعدة

040ص،المجموعةالاضبار-أ

.صاج،المغربالبان-2
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والبلديببنالشاميينبببنالصراع

المراعيد

موصولةكانتءالأنداعسفيبعضهممعاعربابينالصراعساعات

احصراع،ل!كااونالبدءنقطةاعتباريمكنو6ابربراوبينبينهمالصراخبساعات

لحومتجنهإنْبسْربنبلجبقادةالشامجيشفرسانفيهفرال!ذيالوقت

بلجحاولوقد.المقيروانطريقعليهمالبربرسدأنبعدالأفصىالمنرب

وتحثكنفدخلهاسبتةضطروجههفيممكاعليهفامننحتطنجةدخولبعدئذ

جهةمنمحاطةكانتفقدكاأمينأملادْآاغعلبالجدهوا،وكانت6فها

اسباْليا.علىالبحرجهةمنتنفتحبينماالأْلحاءاجميعمنحولهابجبالانبر

بلجاستطاع6المدنحصارفيخبرةذويغيرينمحارةالبربركانولما

فتحهاعنعجزواولما.)1(المدينةضدبهاقامواهجماتستاطميصدأت

المحاصرينيميتواحتىيومينمس!يرةعلىعاتمز!شمنحولهاماخربوا

عددهالمحصوهـوالبالعالخد.بلبثفلمكاتصيبأنتوقحاتهمادتوك.جوعأ

فيسنةمنيقربماقضأءبحدالجوععليهاشتدان)2(جنديآلأفعشرة

الظكعلىأضرفوااجلودبا!اتقو!لماوابهماإأكلواأ!بحدش.المدينةداخل

أهـسلهم.الذي1اخليفةايتبعبلدهوش6لدا-!9ْأ1نحوبأبصا!هموتوجهوا

عقبهنكلهـلفقد،الانداع!م!يةو!9فيتبدلحصلالو!ذلكفي

فيالثورةنشوببعدنفسهمنالأمارةعنهوتخلىأوالسلوليالحجاج

نلمرةالفهريفطنب!تالملكعبدبعددو:اسها،أخرىايةرواحسبافريقيا

04هـ/122عامالثانية - vrokدل!حدالجديدالوافييسمحأ3و.م

يثنفأ-شءاقوتداامدادهمع!نامتنعكما،الأندلس1بدخولالشامي

53صالمجوعةالاضبار-1

T-ص،الالدلسىلمافتتاحTIN.
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باشئناء،ذلكفياضاساوآطاعه6لهمالدونيدمدعنالنا-!منعبلبذاك

اوالياعلىمخالمةتجرأا(لأخرمزيادبنالرحمنعبديدعىلخممنشريف

.الأداموابالث!حيرشحوتنينبسفينتينلأالجائعاجنداو!ود

اقوتالئساميباالجندمدعنالفهريقطنبنالملكعبدامتنهاعيشكل

تجلىالتيالسلسلةمنحلقةأولسبتهالىالمضيقبجوازاسهالسماحأو

الذينالجندوبينبالبلديينسموايناتاالأْلدإسم!فيالممرببينالنزاعفيها

منفهوالموقفهذاعليهتمليإدتيدوافعهللواليوكانت.اشاميينباسموا

غتهيشفيكا!وربماكاآلأمهاوذاقواالحرّةموقحةحضرواينات11المدْليين

الويلاتيذوفون6المدينةبأهللكلواالذين1ْاطشامييرْبوؤيته

لفيصأنْيملَنالنفسيأ!دافعاهذاوالى.البربرومنالجوعمن

الأفعشرةأنا11(ذ0سلطتهعلىالحفاظإتبضرورأيتحلقآخرعاملا

نمالذممماانيها:0منأقوىللأندلسدخواطمعندسيثَونوننظاميجندي

لشيخها.عنهاكلتخضعشبربريةعربيهفبلاللعلىقوتةسلطةلهي!كأ

المنهزمينمعاانهزمواالذينافريقياعربزعماءمناشاميينامنافسووكان

1"6)عبدهأبيبنحبيببنالرحمنعبدمنأثال!الىالآندلسالبحروعبروا

منهم.سلطتهعلىمخاوفهويئيرونالشاميينادخالبحدمينصحونه

ا،ْلدلس6الىالشاميينادخالمنفضيةموقفهفياليشحيداًالوايكنلم

راصيا!1اقتسموالأنهمذلك،الموقفلفسلهمْكانعربهاأغلبإنبل

الآنويخسْون،القدماءالمؤرخينأحدتحبيرحسبملوكفهماوتمّولوا

الواليمعوقفوالذا.يدخلونعدماأراضيهملهماجدداهؤلأءمقاسمة

فياحتبىجنوة(اقهعبدأبو)"الحيدىافهعبدبنفتوحبنمحد:فينرجحتهانظر-1

والثمحر.النبامةوفولى،والادبالعقهوأمليثالصرواةوأسصاء،الاندلسولاةذكر

5291الغامرة،الطنجيتايتبنصمد5قحقيق / .. myوسنتير.564ت،م

.+الحميعي"مزلغهراسمبمدفبمااليه1
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أقوالأالقدماءالمؤرخإنأحدهـديووفلألهوبحد/الشامجندوحأ!بواحيلألهثناءأ

.")1(بنايضيقبلدنافانعنااخرجوا"حربهمأثنا+الشايينلهؤلأ+لهم

ألاندلس:علىيسيطرالشلاسالجند

قصنبنالملكلحبدبالنسبةاعسفنتشتهيلأبماإهـياحاجرتواَخيرأ

جيوشوهزمتالأْلدلسافيالبربريةال!ثورةفوةتعاظمتزقد6الفهري

باتجاهالشمال1فيمحافلهممنالمبربروتقدمالآخربحدمنهاالواحداساليإ

الوالييجدفلم.نفسهادرطبةالعاصمةيهددوناأصبحوإحتىالجنوب

اكبربر.لقالواقعطشةسبتةفياجاهزةا!القوةبتلكالأستماْلةمنبدا

أداةدفطمنهاتجحلشروطاعليهاأجفرضال!قوةتلكجوخاستغل1لكنه

سلطتهعلىخطرأيتشكيلمن:تمحها6براضخطربدفعمصلحتهتخدم

الجندعلىاشتر!وهكذا.الأنداس1فيأ!ربامصالحعلىأوبالذاتهو

بحدمباشرةالبلاداويفادرواالبربرليحاربوأالأندنسيدخلواأن:الشامي

عهدآعليهاأخذواأنبحدبذالمكفرضوا.ثورتهمواخمادعليهمالأجهازا

لخمانفهمرهائن!أعطوه6اطبربريحرضهمشلأواحدةجملةيحملهمبآ!

قربحثَيمأمجزيرةفيالرهائن1هذهاسايافوضعا،تفاق1بنودتنفيذ

.الخضرلااءالجزيرة

اضاسواقطمنابنفتحاولىْءعراةجائعيرْالأْلدشاالىا!شاميونلىادخل

فهزمخمكاأبربراالأنداص!عربومعمعهمبالأشترأكوحا!ب6اكسائهماعلى

عليخم6عرضهفيماحكيماًبكنلملكنهبالخروجيطالبهمبدآذألكوبحد

فيلكوعدممحينمابأْلهشذ!عاً،جملةبحملهمأطماوعددمنتنصلاذ

أ!ديدواالحظممالمتاعمنهملكلأصبحفقدالاَقأماشيئاْ.بملكونلأكاْلوا

بآنعليهمعرض.واحدةدفحةكلهملحملهمسفنهتكفيولأأ!يدامن

التمسكعنيتنازلوناْلهمحينئذاعشايهونعليهفعرضدفحاتعلىيحملهم

43.،الالدلسا!تاح930ص،المجهرعهالاحبار)-
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وأ(غرناطة)البيرةشاطيءمننقلهميتمأنقبلاذلهمالمقطوعاسعدبا

البربر،منبمأمنيكونونحيث(تونس)بقياافرالى(مرسيا)تدمير

،ال!راءيرةالجزمينا،فيyأامراكبعدموجوديحجةيضاَأذلكفرفض

البربر.نزولخشيةلمكان11ذل!كمنتحريكهاامكانوعدم

الفنيةالأندلسفيالبقاء1فينيةانشاميالجندلدىلتSjْاْشكلا

دفعاتعلىنقلهمفضيةمنالآنالملكعبدموقفوجاء6الخصبةالجميلة

واْلمارعْةفضيةلأالأندلسفيبقائهممنليجمل6مراكششاطيءإلى

صجةفيبناأقذف6طنجةلبربرتصضنا":فأجابوهموتأقحباةفضبة

بها6بأسلادوةوهمحربهأفيالأّاَملأمامهميبقوا3!عليناأهونابحر/1

قصربلجودخلفخلحوه6دوةقوةعلىاليأسعلىحاافةأعموصْحهزادهموقد

آوإس!ص239سنةمنالقمدةذيصدارفيالأربعاءيومعشبةفيالأمااهـة

عنالجزيرةاواىإمتنعالطرافينبينالمجادلأتثناءأفي.742سنةايلول

فيهاماءلأجزيرةوهيوالطحامبالماءالرهلألنمقرحكيمأمجزيرةامداد

علىالحكمالشاميالجنداستولىولما.غساناسثرافآحدذلكائرعلىفتوفي

تنفعولمكاالملكعبدضدفهاجوا(الشريفمقتهللهمتبينالرهلألناوأطلقوا

فيطاعنلانهلظرآالسابقْالواليقتلربعدمبالأعتداللهمبشرنصائح

لطَنهم6بقسوةالرهائنمحاملةفييدلهيكونلأأنالممكنمنولأنهالسن

انشيبجللهقدسنةتسحينابنوهوالملك1عبدأخرجوعندهاايرعواوالم

ثم6الحرةيومسيوفنامنفللتمحتالياينادونهوهمنحامةفرخكأنه

المؤ!نءأيرنجدبت*لمالحرة1بثأرطلباَوالجلودالكلابلأكلعرضتنا

كلبآ.يسارهوعنخنزيرأيمينهعنوصلبواقتلوهثم

ومقتلهبلحعلىالثورة

ولذلك6كلهمالأندلسعرباحمصاعلىخطراًالثاميينسيادةكانت

أبيهماخلعبحدقرطبةمنهربااللذينوقطنأممةالملكعبدابنينداءلبوا
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واغتنمواءؤلأءفقبل6هـالأمرالبرعلىا:عرضواالشاميينومحاربةا،علثأر

آلىْالبربرفقبلت"قسمينالىالعربباْلقسامإممسنحتالتيافرصةاتلك

كماكا،رأيالبلدأهلفيلهمكانفرغوافاذااششامآها!منثأرهاتنال

وصولمنذشالشاميينبلجعدوءحبيببناشحمنعبدينلثائرانضم

إربونةءواليللخمي11علقمةبناشحمنوعبدكاافريقياالىالثماميين

أرضهممناشامييناولأخراجالملكلحبدنداصYاااسكاتجميعتحصبش

عددهم.خمسفيوهوضدهالمؤتلفينلمحاربةبثمروخرج.بهمتضيقلهاا11ْ

واخترقاطخمياإلرحمنعبد-بمدمدرطبةقربجرتآاالمحركةشفي

أدلحوقد6موتهعندعقدهسينفر!جيشهأنمنهخلنأتلمجإقتلالصفوف

الرين6فيداضيةتكنلمزها11شاوفو.لةبضرلةوأسَا:فايىاكوصولفي

اْسحابهفيمحهوجرللاْسحاباضطره1عليه3يئقنسرجندضغطأنالأ-

وأخيراَ.وأسراَقتلافيهميعملونالثايونفلاحقهمالبلديينجيشكتلة

يا6قليلةأيامبحدتوفيالذييحالجرقلألدمميحملونالهعاصمةالى1عادسا

م.YtVآب89/هـNyt0عاممنشوالشهرحواليفي

الصلياسلامةبنثعلبة

الحامليسلامهبنثحلبة;مار'أسدةالىالدجند.فعبلجموتبمد

الجيئس1ارسالعندأ:صىلأنه6الخليفةقيمنشرعيتحيينهبأثمدعين

بشربنبلجموتهحالةوفي6عياضبنكلثوميقودهبآنيقياافرالىالشامي

زمامهذاتسلمآنوما.الحامليسلامةبنثحلبةهذ،اوفاةحالةوافيعمهاةن

ماهـدةجهاتفيتجمحوايناوناا!بلديينالمحاربةبالخرأوجباد!حتىاح!ما

وقد.قرطبةالى1الأسرىمنكبيربعددلأوالحودةعليهمشصارy1ْوإصتطاع

المشرقفيمرةلأولظهرتالئيالبشعةالصورةتلكالأندلسفيهذاجدد

اةخكرلكَنه6ال!الخصوموأطفاس!اءسبيْوهيألاالقبليةالنزاعاتنشوبعد

.42ص،المجَ!وعةوالاخبار32ص2ج،عذاركلطاان-1

.43ص،المجوعةالاخبار-2
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ب!طبالأشرافآحدبيعحتىالمناقصةبطريقةالأسرىبيعوهوجديدأشيئأ

بحود)9(.آخروببع

الاندلسعلىالشاميالجندسيادةنهاية

ضرا!بناحساماا!خطارااَبوكاالأندلسالى1وصلالأثناءهذهفي

الذينالأندلسصالحيمنبطلباماأفريقياإيواقبلمنممينآالكلبي

منطرفكلبهايعاملكانالتيالشدةفماوالتطرفالدماءكرةراعتهم

و-حل.الملك1عبدبنهشامالخليفةمنآمرأو6خصومهالمتخاصمين

.743مايسهـ/125عاممنرجبفيالاندلس

مصعبلحلملائمةالشخصيةهذهكانتفقدأمرمنيكنومهما

وهيالشام(أشرافمنالخطارأبوأكاناذ6الأندأصنمماالمترديالموقف

اجنود11منعددبرفقتهوكاق6أشااميينالدىمسموعةكلمتهتجحلميزة

الثانيةبالطالحةويسمونالفتوحصاحبووايةحسبالثلاثينعددهميبلغ

البيع.منوالذراريالاشرافخلصلأنهالعافيةعس!رأوأشاميين11من

وأطحناسممنافقالواالبلديون1أما6الجديدالوالي0الئ!اميونأطاع

قرطبةادخللهمفقال،عنافيخرجواالشاميينلهؤلاءفيامحمللأولكن

ناجميحكمصلاحفيهأمرليظهرفقدتريدونمايكونثموأستريح

اللة.ضا+

فهو:الجميعبهورضيوضمهالذيالحلأما

آمئالمنوالفظائعالدماء1عنمسوْوليناعتبرواالذينالزعماءلفيْ-1

بنالرحمنوعبدعلقمةبنالرحمنوعبدالحامليسلامةبنثحلبة

اسثعبدابني:قطنأميةأمثالمنآخرينزعماءأمّنكما6حبيب

.الفهريقطنابن

الوتبنفسلكنه،أرضاهمفيلكوالأنداص!منالشاميينيخرجلم-2

،جه،الاشرافانساب،البلاذري:فيالمثرقفيالقبليالنزاع3صوا9انظو-1
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فيالشاميينبقاءيخث!ونانماهؤلأءلأن6البلديينيغضبلم

هذاالملكعبدلهمفأبحد6أملاكهممقاسمتهممنخوفأالأندلس

ثلثعلىوأنزلهمالكورفيالشاميالجندفرقبأن6الممكنالأحتمال

التيالللَورأما،عسكريةخدمةيزدواآنمقابلالذمةهذهأموال

أهلفيهاأنزلهـلةشكادممضقجندأْلزلحيث6البيرة1فهيفيها:زعهم

آهلبهاوأنزلواشبيليةءفلسطينجندبهاأنزلوضذونةءالأردن

أنزلفقدمصرأهلأما.فنسرينجندبهاوأنزلوجيانكاحمص

.بتدمير"9(الآخرالقسموأ6بباجهمنهمقسما

اللإلميةالعصبية

لدىواصْحةبصورةظهرتقد،القبليةالعصبيةآنالممروفمن

جرتالتيالمنازعاتخلالبهاالشحوروتحمقالمثرق1لأفي/الحربيةالقبائل

شصاعرهمالأندلسدخلواالذين،العربيحملأنالطيحيومن6هناك

بتلكأفئدتهمفييحتفظواأنأيضآطبيحياَكانكما6محهمالقبليةوعصبيلألهم

وربمابلالقبائل1بينالسابقةالمنازعاتسببتهأالتيوالحداوكال!حزازإت

شمدذا6إسبانياالجديدةالأرضعلىوالثاراتالحساباتتصفيةفيبال!نية

انبلديينبينالشزاعسببهااليالدامية1ا!ربمحليحلالسلاميكد

القبلي.الأساساهوجديدأساسعلىالحرببينصراعبدأحتىوالثماميين

الاندلس.فيالحربيالمنصرتركيبإيضاحمنلنابدلأولفهمه

إلانلسىلط"لعرب

الحربمنالكبرىوالدكتلة،البربرمنطارقجيئسأغلبيةكانت

عددويتراوح،لصيربنْموسىجيشفيكانت6الأندلسدخلواالذين

-ثماب،(ال!ةعبدأبو)الأبارالمعروهـبابنالقضه"عبمبكرأبيبنال!هعبدبنعدد-ا

26-61صج؟،63!\القامرة،مؤنسحسإتالد-لتورتحقيق،السيراءالحئة

.،السيرأءالحلة،بعنرانهبصدفيمااليهرسنئ!ير
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الىيسندهاالتيالرازي)9(1روايةحسبآلأ!عشرة؟ينالجيشهذا

عسْروثمانيةنصيربنموسىمعدخلواالذينالتابحينأحدرباحبنعلي

انتابحينآحدموسىوكان.)2(المجموعةالأخبار1صاحبإةرواحسبا!فآا

التابحينمنوعددالأفريقيالمنيذرهوالصحابةأصاغرمنواحدجيشهوفي

التاكأيخحوادثمنمتحددةأحداظشهدانذيكااصنحاْلياالحنشآشهرهم

بنعليمعصفينمهركةشهدفقد6:الثاْليالأولالقرنينفيالأسلامي

جانباقالأهليةالحربفمااشتركثم،مصرالىقدممقتلهوةصدا!بطاآبي

الأْلدأص!6وإخلافريقياشمالفتحفيشاركوآخيراَالزإيمر!ناللّهعبد

بناءينسباليهوا6المساجدوبناهالاسلاميالدينش!رعلىْاهتمامهرنرحيث

وقرطبة.سرقسطةجامعي

تفدصارت6للاْلدلسالداخلينالعربمنالكبيرةالدفعةهذهوبحد

معا،ْلداص!1الىإلحرايالواقدمفقد6الولأةبرفقةأصغردفحاتتباعأ

لمهجنو!ععمالكإناسمحابحدهوقدم6افريقيا)3"وجوهمنأربعمائة

.)8(الشاممن

البلديينالعربباسمالداخلينا!ربامنكلهاالمجموعاتهذهسميت

وقدكابلجبجيشالأندلسادحفلوا+بئاوناالشاميناحرباعنلهمتمييزآ

ع!تلهمتمييزآالاولىالطالحةأوبلجطالحةباسما!بمفداهذاأفراداسمي

ارضرابنالحسام1أخطاراأبيءلحأتتاختي،اشامياالجندمنالثانجةالدفمة

االانية.اطالعةاأوالحافيةعسكراسمعليهاأطلدقو/التيالكلبي

القبليالنزاع

عربانقسم6أررخولابحتاشعلىانمبخيالاْلتسا!هذاجاْلبالى

منفبيلة42أ-وايممناوقفيهمكاقةقد6قبليأساسعلىالأندلس

اصمانية.االقبائلمن52والمضريةاغبائلا

.925صج؟،النفح-1

.15ص،المجموعةالاخبار-2

.25ص،2ج،ريtعذابن-3

I-602ص،ا،ندلس1افتاحفيالثريفبةةالرسال.
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عواولعدةأدت6اكلبياضراربنالحسامأخطاراإيأيةو!9وفي

آهمها:ولحلءالقبلاللهذهبيناضزاعالشوبشظر:ف

والأستقراكأ6ا"نسكنىفيوبحدهانفتحفيبحضهاعنانقبائلاْلفصال-9

منذاكيستتجكما)متميزةوحدةتثَونقبيلةكلكاْلتاجيشاففي

:(للرازياكراياتكتابعن؟خن/،اشريفيةاالرسالة1فقرأتمنفقرة

وابتكيةولأبنهلهمنهاثلاثرا.بةعشرينموسىجيشفياشاياتعددبلغ!

دخللمنالأخرىالبيوْلاتدوعدكااعحربشسائرقريشمنممهدخللمن

ا!تيالأرضفيحتتأفاتحينامنجماعةكلأنّبماو.!)91رايةدون

لخاانفتطوبشخصتهاقبهيلةكلاحتفأظأنذلكفمضى؟سيرهاثناءأاحتا!تها

وتثبت.توطدقدالفتحجيشنمماغيرهاعن

حديثآمحتلةأرضفيا!سكنىافيالتجاورفانهذالكا!وبالأضافة

حولاصطدامالىحتمآبؤديكاشال!وةالغلبةقانونفيهيسودجوفي

.المشرقنمماحدثكما6الأراضيملكية

الىالخطاكأا؟بويننسب:وماضيهاصةاخااالخطارأبيظروف-2

هناكاستقر*لم،افريقيادتحاسذياالجيشفيعملودداليماْلية)2(1كلبفبيله

-301)صفوانبنبشرافريقياايوالدىمة2اطااإ!لأعمال2:حضتولىو

أبيمنفانتزعا!سلمياالرحمنءبدب!تعبسدةخلفهشجاء.هـ(901

الذاكرةاكلعيدأنْيجبوهنا6الأموالبمضغرمهشوعذبهوظيفتهاخطارا

خا،فةائرالمشرقفيالقبليةالحصبهيةلنارتآججفترةكاْتهذهاعفترةأن

الفترةوخلال6ص501-109بينللقيسيةبالمقرالملكعبدبنيزيد

عبرلفترة1هذهفيأبيلألاًنظموقد.الملكعبدبنهشامحكممنالأولى

خدماتلأنكارهمللأموييرْومحاتبتهاغيسييناعلىونقمتهحالتهعنفها

.302ص،الالدلمىافتاحفى،الثربفةالرسالة-1

26-2!هص،الضبي2َ N.
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م!قيءمنيحدرهموراهطمرجأيامللحكمأوصلتهماقيأطماليمانية

.نصيرآلأْلفسهميجدوافلاكافهأعداؤهميفاجئئم.بوم

صديقهكانالمغربفييقاسيالخحاإرأبوفهكارناونياالوفتوفي

.الأندا!س)9(1فييقاسيتجواسأبنقبيلتهوأبن

كاالحيادكماالحكممنآمدبحدالخطارآبولبثماابالأسباهذءلكل

يسمعوالأالقيسيةضدمحهمويتحزباليمانيةنحوالميليظمربدأان

قومه.آبناءضدهؤلأءشكاوى

نناترويهمافحسب6القبليةالحربرلأنف!2أدتالتيالشرارة،أما

آبيبمراجعةالكلابي1حلألمبناصميلاقامعندماانطلقت،الحربيةالمصادر

أذناشكواهالوالييعرولم6يماْليعليهاعدىكناْليقضيةنممااخطرا

نلَاشهاللهجةبنفسالصحيلآجابهفلما6الردفيأخطا.اأبوفأغلظ6صاغية

غير!برآالأهافةهذهالصيلفاح!تمل،مجلسهمنوطردهالحطارآبو

العمامة6مائلالقصروغادرمغضبآانصرفوا6ازدراءفيهادئأولقيهاشاك

فأجابه!ماللةعماعتكبالماجوثنأبايا":فسألهالبابعندرجلفلقيه

بحدحاتمبنالصميلإوذهب.مونهافيسقوقومنليكانان:القيسيالشيخ

اطَن.الواليعلىبهاقفىالتيالحربيشنآنواستطاعقبيلتهالىذلدك

هوالقيسييننقمةآثارماأنتفيد6،الخطارآبيعنرويتآشعارا

تجواسابنأثالمنلأصدقاثهانتقاما1ًأعداداًمنهموقتلهلهماضطهاده

:الأشحار)2(هيأوهذه6بآيديهمقتلوااالذين

غافلغيرسحيامرىءبهصمبتاتييحْبرس12تجوابنفليت

بالمسايلصرعتنخيلجذوعانهمتحسبتسعينبهقظت

أنامليمنهاستثنيت1وماب!خفىاشتريتهتباعالموتىكانتولو

136ص،المربيهالترضة،الاولالجزء.دوزى-ا

.918-!ه18عى،204ت،الحميد!ط2َ
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كانالذي،غطفانزيمعطاأبيوبينبينهالجفاءبازالةوذككالقيسيةصفولْى

بلدتهفيالصيلزارهفدوالقيسيينزعامةفيالكاصلواعتيللمكاْلةيحسده

انيماْليةصفوفأ!شقذلكبحدواْشقل.اصفاءااالىبيهماا!لاقاتاوعادت

أربتجأمنذلدكمستوحياَكااحاكمةاالقبيلة1ضدقبائلهابحفم!معوالتحالمف

ابنلجانبالشامفيكا.لو!حينعاماًستينحواليمنذوذا(ك6الماضيةالقيسية1

ورعيمهاجذاممعفتحالفواالامويينآنصارالكلبيينتجا!أقليةوهمالزبير

شاتأرسلكمابحدلأبنءنفاسطيناستخلصالذياجذامياناحلل

دبيلتيمعال!صميلإتفقهثَذاو.:اهط)9"مرجفياضحاكابجاْلبحاربت

بنسلامهثوابةهومنهمرجلاللأمرفد-مباَنأغراهما،شاليمانجتينوجذاملحم

خدموفد.21(الحظ1وللصميلالأسمالأمارةمنالحقيقةفيلهكانالحاملي

ألىالخطاكأ،.بيجانبمناسيماْليةامندسمبجلبلأالصميلالتحالهـفهذا

الخطارأبيامحونةفيتتراخىنيةاليطانخقبلألاىبقيةجحلوانماكافقطجانبه

نآسيرونوإنهمخاصةءقومهاأةضاءمحاربةالآناتريدلألا؟هاالحربفي

.آخر)3(يمانيالىيمانيمنستنتقلالأمارة

بةلمحاشالخطأرأوخرج6ثوابةبامارةوالمناداةاغ!التحاعقدوبحد

ئوابةفرطبةفيالأما.ةلسدةورفحواشمذونةفيهزهوها!كنهمعليهالائرين

يحطَمظلحيثكام745ليساتهـ/279ْسنةمنهـجبفيسلامهإبن

توفي.حتىالصميلشرا"لهومن،قليلعاممناكثر

قيسحكمالثاانيةالمرحلة

قوعهبنووراثتهعلىفأختلفهـ!/912عامم!ت/المحرمفيثوابةتوفي

وتطاول6حريثبنو.لحيىعمروابنهمنكلالأْلدلساما!ةعلىوتنازع

ا،مأَطنبايكنولم6:الدونخلااهاالاندا-!بقيتشهو!عدةالنزاعأمد

141-014الحشترجحه،وسقوطهاالصربمةالمولة،ولهاونرن-1

0-56صةتلمجوارخبالاا-2 ov

.TYىع2ج،النعحفي!انالنرواية-3
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ندلسylعل"لقيسيةوسيطرةواليمانيةالقيسيةبينالعرب

اجوشن.اذيشمربنحااتمبناكصميلاحرباهدهفيإلقيسيهتزعم

بنالمختارحركةقامتفلما6جدهاحسيناف!نلوش!الكوفة1منأصله

شمر6فيهمبماالحسينقتلةوقتلاسمبأيةاالث!يعةصاحبالمفيعبيدا"بي

فيالصميلودخل6نفسهعلىخوفاْاممثمامالىاعصميلوالدحلألمابنهارتحل

ومظقبهبدهائهتوص!وقد.الأْدسىالىبلجمعارتحلثمقنسرينجند

الأنسانيمثلشخصالهترجموامنلنارهو.لصو.العربيةالقبلأ!للتزعم

نآحتىالحدودأبحدالى1كريماًكانفقد.تفيلآصدقالجاهلي1امربيا

لَانمالضخامةمالهنفادخشيةأعامافيمرةمنأكثريزوره19كانثاعره

الأغزازشديدكانامكنه.الخمريثرباسدينبامستخفاَوكان.يهب

تمالىقوإ،الصبيةيقرىءمعلمالىيومذاتاستمعوقد،بحروبتهالهـفخرو

ونادىالصمي!فوقف6(الناسبإنلدااولهاا،يامْوتلك":3/349سورة

الملآيةبأنالمحلمأجابهولما"المرببيننداولهاالأياموتلك!:لهوقالالمعلم

الاسهذافي-ىافالأواولأرىما":قالنزلتهكذااكريمةا

شهدالمعشراطيفدمثاانهالأ-آمياْأيضأوكاان."ا!سفلةاواوالأ!اذلالبيد

.ال!اخل)1(الرحمنعبدفيالمثأ،

نوشؤلتسييرزعامتهوتحتالقبسيينبقومهيحلأتالصمبلواستطاع

1حتى128سنةمنذفياحكما rAبنحمناإعبدفيهدخلالذيأالحاهـأي

مرحلتإن:علىذلكوكان6هشامبنمحاوية

العكم:عنكلبؤبيلةاسقاكل:الاولىالمرحلة-1

نآقبيلتهْأعدااءحكمعلىللقضاءسحيهفيحاتمبنالصميلعلىكات

بالنسبةأقليهتعتبرالأندلسفيالقيسيةأنوهو6الأهميةفيغايةأمرأيعالج

نرصالامرأولنممالجاَاذ6المجالهقأفيبارعلحلتوصلوقدكالليمانية

.63ص،الاندلىافتتاح-1
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تلكفيالأمويه1الدولةلأن6لتدخلودعوتهالمركزأقا!اصصةاالىالتوجه

ممامستوحىحلا!صميللأبتكارااجاَوفد6النزعبمرحلةتمركانتاغترةا

كاْلتحيثيزيدحكمأعقبتالتيالفترةفيساقآالمشرقولأياتفيحدث

آميراًتحين،الأمارةعاىبينهاينشبالذيالمنزاعحسماَالمتنافسةاغبائلا

آملمعيتناسبمااحلاهذاوفي.المتناحرةالأحزابفوقبوصفه،رشيآ

نآذنكالىأضف.ا،ْلدممس1فيلهائيآالحلَا3ْعناجماْليينايبحداذاصميلإ

ثَانكااظواهر11!ريشوءنناعبنعقبةآحفادمنوهوالفعرييوسف

تعيبنه6سنهنمماالحمرمنوا/أخمسينالسابحهيباغشا!سنافيط!نأشخصآ

شيمةعلىللناسمحتزا،تحييهقبلك!اناذ6اح!3اكبخبرةذيغيراْلهكما

دبلمنوالتسييرالأدارةصهلكانالسببين:ا!هذبنءالأط!ارااخيراأصحاب

."9(الصميلا

واليمانيةالقشيةبينالحرب

الأخذشحسابا-هاتصفيةعليهابقيو6الخاكمههيالآنالهـقيسيةأصبحت

محاو:،تهثناءأعمل!د.اغرصةابتوافيراعبلاوقام6اليمانيةمنثاراتها

اليأسحافةإلىجداموخاصةخصومهدفععدمعلىآميرآالفهريكتدييين

أرضاهاولذا6خططهوافساداحساماباقشاقللمجازفةبهاأدتربماالتي

تمامآاوابىال!مراستبهـعندمأ.!تهكورةحريثبنيحيى،عطاء

.لز!امفه.

ضدكلمتهاوتوحيدكلهااليمانبةاقبائلاتآلفالىاسملامذاإىأ

اخطا:اأبوكانحيثاسصجنابصالماجمةقضاعةمنجماعةف!امت،اقيسيينا

اتفقتثم.شقيسولخمجذامبينأفالتحاأمامهزيمتهمنذمسجوْلاَ

ن!جفامالكلبيونوتنازل6و"الفهرياصميلامحاربةعلىاليميانيةافالاطرا

ا،عداءيمةهزبحدا،نداسفيالآمريايأنعلىافقواوشالحكمفيحةهمعن

حريث.بنيحيى

.035-347ص،2ج،السيراءالحلةفيلرجصفهأتظر-1
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ضقندةءفريةفي!رطبة،رعلىْاصخصميناممسكريبينالمحركةحد.لت

مماركوبعد6قليلاأكرالي!انيةكاْتوانعددبآمتقا!بينالجيشات:كان

آيةالى،الوصولد:نالطرفينفوىفيهاأْلهكتعملنهارطيلةدامت

وهوالانيبجيشه.بستجدا!صميلانصيحةعلىبناءالفهريبحث.شيجة

لَانشخصاَ.بمائةحواليمنهمفجاءهفيهاالأسواقوأهلقرطبةعوام

التحب(شدةمن)موتىقومالىاوصلوااذءبهيرأ!لرعددهمقلةشغماطم

اضصرادفهيحو-لواآنواستطاعوا.مجموعةأنجا!صاحبتحبيرحسب

فيوكات.أعدإئهممنكبيرةأعداداًوآسرواقتلواالذينالقيسيينأجانب

بتكيهالصميلوحمل6فقتلاحريثبنيحيىشأخطا.اأبوالأصرىعدا!

آديمالتي)فيسينتوسانكنيسةاماموضعهمشدرطبةالىفأدخلهممحهالأسرى

وجلاداَوقاضيأمدعيآضدهملفسهمنْلصبحيث6ْ(الجامعالمسجدعليها

الزعماهبحضتدخللولأالىكأيدبقتا!يهموكان6ا!سبعيناحواليمنهمفقتل

.عطاءأبيأمثالمنالقيسيين

مفم،اضاسااخضاعفي:ساعدكاللقيسيينذلكبحدنهاثياَالأمراستقر

او.الميشلقمةتدبيراَمرفيينهمكونالناسجحلارزياانقحطذاك

اغهرياأنسوىبالأهتمامالجديرةالأمورمنالفترةهذهخلاليحدث

فأبعدهالرسملهكاناتياالصميلبتسلطذرعاضاقالأسما،كاتا!ذيا

،سبابالولأيةهذهاصميلاقبلوقد.سحسطةعلىأميراَوعينهقرطبةعن

أقللأنهاقبلهاانه:قالفبمضهمالقدماءا!رباالمؤ.خونعليهايتفقلم

والبحضالاندلسعلىمرتاضياالحجافا!سنواتاهذهفيغيرهاصتمحلا

:ارواءبهمالتنثَيلفرصةبذالمكا!هتتوفرشاجمانيةباتحجلأنهاقبلهااْلهرأى

انتقامه.غلة

وعأتتالأرصْالىوالحياةالنضرةعادت6المحلسنواتافقضاءبحد

علىالمفقودةسيادتهااليمانجةفتذكرت.عانهاوفىأهواؤهاالنفوسالىمحهما

يتانمحنودعامتانلهاوتهيأتاطحملفشطت.العدديةيتهاأكثر!غمالأندلس
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وأصحالمشرقاْدتصرالذيمماالخلمفةِ--الي!اعب!ااحبضقيأويتانفو

محندآمهانبلاخريقيرشيالفهيريمما:ضةثانيتهب!60الأسلامديارسيد

فريشمنلأالبطاحقريشمنا!حبدريالقرشيعمروبنعامرهبر

لأالرسوللواءلصاحبآخاَكاناَجدادهأحدأنكما6اغهريكااخظواهر

دهربقتلهوحاوليوسففيهشكزفد.وأحدبدريوموسلمعليه،االلةحثلى

الربالقواادبحضمعوالبربرأصمانيةاايه!ااْلضمحيثلالشطالى

.احة)9(روابناحبحابكاالمشهو:ين

الرأسا!مي!اعلىللقضا،سرقسطةعلىاراحصاااناْلرىنضرب

نأالىتشيركلهاالدا،ئل1لأن6قرطبةعنبعده.غمدلأموروالمحردُالمدبر

بالصميلالأمروضاق.والصغيرمنهاالكبيرأمورهفييستشيرهكانالفهري

لفحفامدادهعنعاجزاًكاتهذألكنيوصفمنالنجدةفطلبالمحاصر

)2(.شخصتخسينحواليإفيالأيخرجيحدلم"انهحتىقرطبةداخلآمره

وكاق6!روصمبكلأنجدوهالمذينبالقيسييناطلأستنجادالصميلفاضطر

عنهاوفكّتسرقسطةالىوصكالتيالدقيسيةالنجدةضمنالأمويونالموالي

اصولىاوهو6بالأندلسجداًالحهدحديثأمويمولىكانوبينهمالحصار

نآعنقهعلىخشيةالمشرقمنفرالذيالرحمنعبدالأمويالأميرمولىبدر

لانهناكومنالمضيقمنالآخراللشاطيءعلىولىأقام،الهباشينسيوفتطوله

6المشرقيْلهآفقدهعافيهايحوصْالأنداس!اآرصْعلىدنفسهامارةلأْشاءيدبر

ا"،تصا!"دتاجراءواالاستطلاعبحمليةاطقيامباقبلهمنمكلفآبدرالمولىوكان

غايتة.دتحقيقالمحونةتقديمقبولفيهمالأميرتوسمالذ.لنالأشخاصمع

.346-344ص2ج،السيراءالحلة-1

لأص،المجموعهالاخبار،V-26ص3!أ،عذارىابن-2

-95-

62.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ألشمالفيالعصيارْ"ةبدا

المجتمعفيالحليااعطبقةأغلبية)نلأْلداسالأسا،مياعفتحااثراصتسليمت

الفراكأ6الىركتاطبقةاهذدأفرا!منشلةع!كَأا،!ن!ة1؟:جالدبلاءص

نك1وارر.لنافيعنهمامخ!ف!اااسنهاْ؟!ىبئافي9ا!غِمريخمإعلىبعضهماخوف

فديسيهم،بقايامعهمهـحملواارر.لنياسمامحهمفةلموامملفرصةاطمف!أأنقبل

يخددهامماأكرجلدْرهمآباءهاليهد*انهي-اتهمعاىفاَخواصمفم!اهربكما

الىالمهزشماجآ،-زبينبيناخلياإدهـااثرْحصلأممفتح!لأن6اغاتحوثا

اَماكنفياطا!بو-11تفر!وقد.11،ْلنقاممنعههـ!،بدركابهمفياحربودخلا

غأميا.فياصتقروالبحضيناشضصافالىوصلاصحضفا.شمتبأعدةشنى

اسعرةابوديالهامحتميآاممشماليهاأسجبليةااخنحلقةكبأفا!ا/لأكبرأغسماا!ت

الدينالمجأورةاصسهولاأهلإشاجبيينابسكاْلهازمختلطاًاصاهقهامرتفحاتهاأو

متعددةمراكزأرزلكنتبجةنتوت!و.إطللاعتحاماجبليهةاأقلالمصهذدارتقوا

المراكزهذهبمضتضخمتاعزمناومع.قرطبةأميرسلطةع!خارجه

الضفاتفترامنالتفأدت،)9(لأإشأ-توكأهابجاشمافانجنحتيتقوو

أضا،ئةاالقرونخلالا،ندن!فيالأسلامةأ،الدوتصببكاْتاضياالمختلفة

احامساالقرنفيباسْرت!لمئنو.تتوطدواضقوى،أغتحاتلتاتيالأولى

!ط(Reconquista)6دا11،-حربسيميتانتياحرباالهجري

ا!كرناأواخرحتىأحروبا!زرهأمدوتطاولسلام!ة9أ1أرروأظاؤتبزبعد

ا\سلامية1ا!ربية؟االسيادةانهيتحإنيلاديعثمرالخامس،أطجريااضاسعا

الأيبيربة.يرةالجزضبهارضعلى

اشتوريشعصيان

اغرىامنن.تكومرنر!باشرةاغتحابحدالمرا!هذ!مناشتهر

Picosل!53!"هباسمفةالممروالوعرةاشواهقافيا!جبلبةا d" eفيأوالحةا

Perezde.305-.405ا- Urbel, primeros Contactos,... Arbor, ab+ ,l,5391 pp
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الأخضاعمحاولاتكلعلىنرافىهدااستمصىوكااجةاحاابيدشاششلأ.لة

عنلصدآكانانهكمااسلأةاعصرفىأءالأالاْأوللمافاأتا
...-مربحصمر.!مجا

اشوماْلي.العصرمنذيرةانجزشبهفيالموجودةاممبر!االأتصالخماوط

ا،طبياصحيمةنءخبسةفيالوايامآالىالمركزبهداالمنملففها،خبا!1دتحو

(م726نيلئاا721-كاْدونآب/!709!سهص!شحبانالى301صفرمن)

1(با،يالمدعواخيثاالحلجقام"الوافيهذاعهدفياْلهحتا!اب!يذكراذ

ال!بلاءأحدالهمنهايستفادو35Pelaباصمالمسحيهاشوا.باتتدعو!وانتي

الىاطا!بين،ابينكا!5ءاسدهـيقأكرمهغيط!هْلمأضط!دهمالذيناغو!ا

اشهائنمعبنفيهمونوصةالمسمىخخونافي5فام*لم6أختهمعاشتو!.ض

جد.لدمنه!هـببيلايوأكن.اخته!!اهـواجباحلمماوذأكفي!طبهالى

بدآحيثا!جبالاالىاسلهربامحاكأضةااضطرته5ِاخةششاخفيوعاكأض

المسلمين.ضدبالتحريض

المرارطولالحلوجعلىعاب"الحلجهداأنحياناةق!وايهتذكرو

ولمحتهومنأ!ضهعناضأهـو*اعإاصابالىبهمسماحتىقرائحهموأذكى

أرصهممنباَيديهمبقيعماادطمينمدافحةفيا؟،ْلدا-!لصاشىأخذْ

بهذاؤكي".زرلكقبلمنيطممو!لأاكاْلهِودد"ا!!م-رعنالمحما.لةوا

نفصيلاتمطيالمسبحية.لاتواسللاكأا،االمساصينمعالأصطداهالىعامةةبصورتثير

لمجابهتهافتمرنر6المسلمينا!وا!اأحدهـ"اصةحملةدياهخبرفتسر!آكر

6لغاشْا*كامضأرةفيالأضداءابلايأْلصاكأمنجماعة Cavadongaندعوهاأضيا

ضبئم!؟وروادفيالمحملةوكمنتة،،يححخرةبالممالأسلامةاشواية

بيمثانالمسلمونمر11،ْلسحمابوأثناء.الإنحاب)3"واضطرتهاهاجمتهائم

هذهتحتبعضهمفدفنترنجنه3!أض!و!خبحةأصض:يةاالأْلهياكأأتفهتكثر

.15صاح،حاداسد"رواالمقرى-1

R.لإ,1،000Recherches.+!."ا!لمرلىب!ا!عنانظر-2 Doz

3-2491.*01.R.Menendez pidal. El Rey Rodrigo... en .B .R.A E
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فيالمسيحيونفيهنجحاصطدامأولكانالأصطداموهذا.الأنهيارات1

جميعنفوسفيالأمالشحشتلكاْفيو6لكهاديشفحةموبمداسلامةهجمةصد

41آمرطاعةحدودخارجاحياةاعلىحفاظهمبامكاْلبةمنهمبالمحاقلىالمحتصمين

فعزتهالمحجزةلوبالبسْأنالأصطدامهذايلبثولم.المسلمينقرطبة

نحوشهمالىترتدالمسلمينسهامجملتاءفالحذ:ا6ا)هبةقوةتدخلالىالألأخبار

بارادةعليهمانهاراصاْلياالجبلسفحالىالمسلمينبحضهربوعندما

.")9(الرب

فيوذلكآخرىبحملةالمسلمونقاماعندميلايوعصبانشآنوقوي

ئانيتسْرين!/ص123حفر\-yشوال)احجاجابنعقبةعهـد

ولنتبواتيهبثَارثةأصيبوافدوىاْلوأ6(م947ادانيكاْلون-736

امشمالفيالمصيانمراكزلتطهيرهمهالوافيجهفوكاغالياعلىالهجمات

جليقيةفافتتح"الصخرةمنطقةعداامناطقاهذهكلفيلجاحاَو(أحركأْ

فانةالصخرةعد!كلهاجليقيةفتوحلألهعقتاش؟/المسلمينشأسكنهاوبا!بلوْلا

صارواحتىعليهميضيقونزالوافما:جلثلاثمانةرهاوكانبلاىاليهالجآ

خروقفي.بجدونهبعسلالأيتقوتواولمأزشدتهمفنيتوحتى:جلاثلاثين

نآعسىماعلجأثلاثوق:وفالوافتركوهمأمرهمالمسلمينأعياواا!خرةا

.")12منهميجيء

lقادةس!لطانتوسع لعصيان

ولمبينهمفيماالداخلياعاصراباأحادثةاهذهبحدالمسلموناْلشغل

بدآتالتييةالبربرالئورةأنانمعلومومن6انتباهأ1يشكأاشتوفيالحصاةيحيروا

مبا!نرة.الحجاجبنعقبةعهدبحداندلمتقدأرراخليةاالمنازعاتسلسلةبها

ل!لمسلمينعنفم،اشغالمهمحنفمدا،للحصاةجداًمفيدأثرالداخليللنزاعوكان

سنواتعليهمتحافبتثم6الحرببهموْلكا!باالفشلالبربريةالتورةاْلتهت

-1573..PrimeraCrbnica General: Tomo،)1 P

.r.ص2ج،عذاريابن-2
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وتركواافريقياشمالفيالأولى1مواطنهمالىمنهمكبيرقسم6فما6جدب

فيآيالشمالىلهمارأيناكماهذهوكانتخالةشبهالأندالسفيمواطنهم

التيالفترةفيبالتوسعلهؤلأءسمحماوهذا،ا!صاةالمركزالمجا:رةالأراضي

وقامهـ.219"/757/913-973أكلألواج!يااغوْسو11فيهاتزغمهم

احساحليةاوالمنطقةالئسرقفيا،المجا:!ةا!،:اضيعلىسلطانهببسطمدا

فقدالمسلمينسلطانأما.الجنوبفيأصونومدينةاخربافيغاليسيامن

ويمتدقلمريةمدينةعدأخربافمايبدآخطعلىالجنوبلحواْلحسرْ

هناريسواديثم.اخاجوانهرعلىوطليطلةطلبيرةعلىفبمراضمرقاباتجاه

Henares.تطلةrudela"الرهواديعاىEbro.وادييولادلمونا
.....لم

عصاةعليخايسيطراقي:المواقعالمدتوبينا!خ!اهذابينش.أشاغون

خلريقآالطرفينمنكلاتخذهاا!سكاتاتليلةاسحة1ومنطقهبقيتيضاشتوش

.الآخر)11اجانباأراضيلحز:منهينفذ

478-477..AguadoPelev, Historia de Espana, .T .I P
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ا!لافالص

لر!سالاإفىع!إ

نَأر!همصلمويأساِدلرومماؤَالصؤلمد!3

389-172

عمرخلاقالأْلدل!فيجرتالتيالأحداثعلىشاحدةْلظرة

تكننمالبلادهذهعلىالأمويةاللملأفة1سبطرةأ!علىللدلألةتكفياسلأةا

جبايتهامنسْيءالامويينمالبيتفييصبلماذ.محضةاسميةمنأكثر

الو"لأيةتسلمواواخرون،متطمردشنعزأساأوقتلوااسلاةامنوبهنير

انتقالجاءوااخيراًءعلمهادونعديدةأحداثوجرتءاسشحار-هاداون

دطايتهالىْالسبيلهذهفياجسيرالباشهالى1دهالأموالأسرةمنالخلافةعرش

باصر!الأسلاميالمغرب!لمالأْلداص!تخرجاذ6تهذرشالىالأتجاهاوبهذا

اخلافه.اقبضةمنرسميأ

الحباسيين6ضرباتتحتتكا!ىالمشرقفيالأمورةاولاررواكاْلتحينما

:اصهاالفهرىليوسفصوريآتخض!-قبا،راكأآكصا-الأندلسكانت

أمرمنيكنمهماو.فحلياَ.لشاءكماالفهري.لديراعذيوللصميلالأسمي

الأْلدلسفيأقليةتمتبراكنيشقباْللهاديسالى.دختميانالأثناتكانفقد

،البد*دهذهفي"النازليناععربأكثريةفبائلهاالتيْلؤلفللقحطانيةبالنسبة

ببذلفريقشكل،ويمنقس!!هببة9ا11الحربليراناضطرمتْوقد
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كيوألماللخليفة)يهبهلأولكن6فيهاالنصريحرزكيلديهماأعز

قومه.أنجاءئمراتهويجنييستثمره

أحدبامكانيكنلمنتيجةالى0ا،مو!قادبحدفيماالأحداثاتطورلكن

منفريقأممونصيبمنتكنلمالأندلسعلىالسيطرةأنوهي6بهاأضنبؤا

الشامبلادفييقطنكانوبحيدغريبشابنالهاانماواكاعليهاالمتازعين

أمورهم.ومقاليدالمسلمينخلافةبيدهاكاْلتالتيالأمويةأسرتهكلقر

باعجوةةنجاالذيهشامبنمحاويةبنالرحمنعبدهوالشابهذا

ئم6افريقيا1شمالفيا!سلامةباوحظي6الباسبنيصلاديسيوفمن

فماانخلافةعنمستقلةامارةلاسرتهأسسحينماالأْلدلسفيالمجدآحرز

فيالأنقسامعهدد!ثن:بذلك.المحباسبنيبأيديأصبحتاضي11،المشرق

مقاطحةأولكانت6الأندلسفيالامويةالامارةأ\نءالاسلامية1الدولة

اررنيويةواالدينيةالرئاسة0وهياالخلافةسلطةعنخرجتاسلامية

للمسلمإن.

الشمبلادمنوعربهالو!مناعبد

عبدبنهشامالأمويالخليفةحفيدمحا:يةبناشحمنعبدولد

عامتدمرقربالحليافيأودمشققربح!نهديرفيالملك

جدهاخوتهوتربيةتربيتهفتولىصغيروهومحاويهاررهوامات.م)9(731

نفرهفبيلةمنبربريةجاريةفثَانتأمهأما.الملكعدبنهشامالخليفة

سقطتعندماالممرمنالحشرينبحدبلغقديكناولم6!راح"تسمى

عنالتوارىألىالأمويةالأسرةأبناءمنكثيرو(أضطركاألامويةالدولة

أبيو،الي6الحباسيعليبنإدلةعديدعلىا،مرانقلبعدماكاالأْلظار

.أمويلكلإبادةالىءالأعويةالدولةعلىقضا+من6سوريةعلىالمباس

.IAص4ج،النفحفيحيانابنرواية-1
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سوريهمنالرحمن1عبدهربقصةالقديمةاخراجععليناوتقص

الآولمخبأ.عائلتهاكتشفواالحباسيينأن،ومؤداهاا،ساطير1منيقربةشكل

إ،صغراواخيهآختيهمعالفراراستطاعفقدهوآما6يحيىأخاهوقتلوا

مدالسوداءاهـاياتالكنكاالفراتشاطىءعلىا!مقريةالىسليمانوابنه

الأصنراأخيهمعهاربآولىآخرىومرة.جديدمنداهمتهمآنتلبث

بهتلحقااْنأختيهعنطلبأتبحد،الممرمنعئمرةالثالثةيبلغالذى

معيجدلمالهربمنافذعليهواسدقدالمباييونكانولما.بدرأمولأه

المطاشدونشعرأنوبحد.الفراتماءفيلفسيهماالقاء1ْمنمناصآأخيه

الشا!ىءلمالىيحوداأنمنهمافطلبوأ"ا!يلةالىعمدواطريدتهمبافلات

نصفعبرالذي،الرحمنعبديعروام.بآذىيم!وهماالأواوعدوهما

أ\خ1لكن6الآخراشاطىءانحوسباحتهاوتابعاهتمامآالوعدهذاالنهر

رجع.قليلاالأالنهرمنيقطعولمالتيارأسةمغاعنعجزالذيالصغير

.)1(أخيهمنعرآىعلىفقتلوهبالأمانلهوعدهمالمباسيالجندوتناسى

مدةاختبأاْنوبحداتللفراالأخرىالضفةالىسالمآالرحمنعبدوصل

وافاهحبث6مصرالىومنهافلسطيننحوتوجه)2(قنسرينفيأشهرأربمة

وبمد.أختيهمن،الثينةا،حجار11منوكميةالمالبحضومحهمولأهبدر

افريقا.الىذللكبعدالثلاثةواتجهكاسالمالثاني1مولأهوافاهذلك

بقرابةافريقياشمالنحوالرحمنعبداتجادالرواياتبعضتحتل

يكننمالعاملهذ!آنونرى،البربريةنفزهقبيلةمعترةطهأضياالخزولة

انيهايتوجهولمالقبيلةهذهلدىوقتهكليقململأنهذاكالبتةأهميةله

الأتجاههوالأتجاههذاكونيقياافرنحولهالموتجه1يكونأنونرجح6رأسأ

الىمركزهاعنيبتعدونالدولةسطوةمنالهاربينانذلك،لهالوحيد

.56-46مىالمجموعةالاضبار-1

السلامعبدتحقق،الحربانسابجمهرة،الاندلسيحزمبنسعيدبنأححدبنعلي-3

.،الج!هرة"باسمبمدفيمااليهوشئسير.TTAص،6291الط"مرة،مارونمح!د
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لملذاللامويينالمحاديةالورةمنبعالشرقي1الدولةطرفولماكانأطرإفها

يكنلم(الأتجاههنافيالسيرأننرىالواقعوفي.الغربيا!جناحالأيبق

منالهاربينآكئريةطريقكانبلوحدهشحمن11عبدعلىمقصو:أ

شاعتحنى6أقاصيهالىووصلوامنهمك!كلفيتبحثرواانذيناكاالأمويإن

وآقاعواالجنوبنحواكثريقياافرفيتوغلواهؤلأءمنقسمأأنمؤداهافكرة

يقياإفرفيلىأمدأآقاموبرقةاشحمنعداجتانر9110محنتهمعقبالدسودان:!ن

منوانماالحباسيينمنلأجديدمنيتهددهالخطروجدأنلبثماانهالأا

المؤرخهيئبعضويحلل6اغهرياحيببنالرحمنعبدالقيروانأميرسميه

نتيجةالرحمنعبدبقتلصهمافريقياأميرن01المحدثينبحضو.بتبحهماغدماءا

اسمهشابالىينتقلافريقياملكأنمفادهاا)2(اليهودآحدبهاتنبآكنبوءة

آراصلفدالفهريحبيببنالرحمن1عدوكك.ضفيرتانلهالرحمنعبد

.فهرببقتلههمالرحمنعبدلهظهرولما،هويثَونأنرجاءضفيرتين

يحاوللمافريقياأمير"لأن6اسطوريةالقصةهذهأنالواضحوعن

الاَخرالبحضوغلبالأمويينبحضقتلبلفقطالرحمنعبدعلىالأعتداء

معالتخاصمفيماضيهءالأعتباربمينأخذنااوأذاومحاشءهمأمواالهمعلى

،الوالأةعصرخلالالأندلسىفياالفتناثارةفيبارزبد:!وقيامهالشاميين

وخشيإفريقياشمالفي4مستقلحكماقامةفمايرغبكانانهلدينالرجح

حولالناسجمععلىمنهوأقد!ملوكأبناءأ!لهماذ6الأمويينمنافسة

اليهاالنظرفيجبالمغرب1بملكلاالرحمنلحبدالتنبؤقضيةأما.)3(دعوتهم

مؤسسيلكلتحاكبحدفيماسنراهاالتيالتنبزأتقصصفلألحةانها1على

كاالمؤرخونهؤلاءيوردهماحسب6يندراذ6المفربفيستنشأالتيالدول

والمصالكالمسالك-كمابمنجزءومو،والمغربيقياأفربلادذكرفيالمغربالبكرلىعبيدأبو-1

Deحاneتضيق S،بمدليااليهبالاضارةوسنكتفى.11ص،1857الجزانر

.،البكرى،المؤلف؟سم

55-54مىالمج!وعةالاخبار-2

.342-341ص2ج،السيراءوالحلة،6001ت،الضتي:دترجمتهانظر-3
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وآعر-افذلكقبللقيهيكونأندشنإشلةهؤلأءمنواحديؤسسآن

...وفلانفلانقلبعدكذادولةسيشىءأنهإلهاوتتبأمتصو-فأوزاهد

علىنزلثممدةفأقامافريقياولأيةذلكبحدالرحمنعبدغادر

تركهاثمنفزةقبيلةأفرادبينالترحالعصاحطوأخيراَمكناسةقبيلة

يرنوبدآهناكشمنكا)1(مليلةمنقومكنففياسد،وةامناطقفيليحيش

دولةاقامةنحوتفكيرهاتجاهلمتل،أنْويمكن.الأندس!بأبصارهْلحو

حمآةفيغارقةكانتفقد.الوقتذاكنممابحالتهاالبلادهذهنممالنفسه

عنالمتولدةالفوضىشأتومناسسلطةاعاىويىتقيسبينالدقبليالنزاع

حظهواختبا.بدلوههVبالادطموحمغامركلتغريأنكااعوالنزاالتطاحن

لحسابهتحملأتيمكنةقولهحمنإ،1عبدأمثالمنكاتاذاسيماولأ

الأمويينمواليمنكبيرعددالأندلسفيكانفقد6البلادهذهداخل

عدداليهاسبقهمقدأنهريبولأ6وحدهابلجطالعةفي%تواخمسملألةمنهم

عصبيةالمواتىهؤلأ+يؤلفأنالممكنومن.آخرعددذلكبحدبهمولحق

لآننضرآ6للحكمايصالهسبيلفيللتضحيةمستمد-ةالرحمنلمبدخاصة

الحكموطريقة6الحائليةالرابطةمنقريبةكانتالزمنذلكافيالولأءرابطة

بلوحدهالمحاهلعلىوثمراتهالملكخيرأتتقصرتكنلمالأيامتلكفي

الرحمنعبدمعرفةأما.أيضاًوأقربائهعلأللتهأبناءأيديعلىتفيضتجحلها

.شجاغأبيسالملمولأهالبحضهاأوإمامدينأكانفربماالأنداعسبشؤون

صوائفبمضمعوغزابمدهأشنصيربنموسىمعالأندالسادخلالذي

.الأندلد!ا)2،

ألاندلسليالرحصعبددعوة

6الولأةعصرأحداثمنالأستنتاجيمكن:!الاندالسالصبيك

اغيسييناعصبيةكانت6أغترةاتلكالأندنسخلاليْذأتالثمأنالحصبياتأن

.912ورقة،يالالاسكررمخطوط،غرناطةاخبارفيالاحاطة،الخطيبابن-1

65-00عى،المجحوعةالاخبار-3
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علىكانوافالبربرشأنآأقلعصبيةمنهماواحدةبكلويبحقء:اليماْيين

أنهمالأجمرةكونهمفرغمالأمويينايمواآما.لليمانيينحلفاءالأغلب

الأمويينلقرابةنظرأالأجانأخ!لمبفيالقيسيةجانبالىيقفونكانوا

للقيسية.وقرينس

م!ا:الاتفاقوفشلبالقيسيةالاتصا(ل

أيأمواابزعماءاتصلااذكااتصالأتهفيمنطةجةطريقةالرحمنعبداتبع

وهكذا.الحصبياتباقيبزعماءإالاتحألذأكبعدهؤلأءوقاممويين111

عامأواخرالأْلداسالىالرحمنعبدمنرسالةيحملبد!المولىصل5

إعبيرةأفيالنازلدمشقجندفيالموايبزعيعيشاجتمعكام754هـ"/369

يثمثَووفيها6الرسالةفسلمهماخالدبناللهوعبدعثمانبناذاعبيدشهما

منهمويطلبالأمويينموانيعلىحقهويحطتمحالهسوءالحمنعبد

ويمنيهم11،ندنسسلطانلطلبسبيلهناككاناذافيمايسآلهمثم،حصايته

دمشقجندنمماالموااليزعيمااتصل.)!أآنذاكاليهايصلونافتياصحا"لةبا

رأيالجميعوقرس.قنسرينجندفيالمواشزعيمبختبنبيوسفذالمثبعد

لفذهبقبونهأوليحدوهماشكات.بالصميلممثلةبألقيسيةالأتصالعلى

قدكأنالفهرىاكن6القيسيةيدفيالح!3كون.غملأْلهذا!6أررعوةا

سرفسطةعلىأميرأفجحلهاصميلاوصايةمنأخضقصاالفترةمذهفيلحاو

هؤلاءيقدمولكي.نجدتهعنالفهر!تقاصاليمانيةحاصرتهوعندما

لنصرتهتجقعاونياأغيسياالجيشصفوففياْلخرطواللصميليدأالموافي

نالوامنجملةمنبدرالمولىمعوكانوا.ءنهالحصا.فكنممالجحثمْشمن

منهموففهأنمدعينالرحمنعبداَمرعليهاعرضواثم.كمكاهشأةعطاياه

عرضعنكفواامتنعوانمعهكانوامساعدتهقبلفان6موقفهمسيحد"ْد

موا!قتهفأعلنلسؤالهعادوازمنبعدشالأمرأولبشىءيجبولم.آمره

.67ص،المحرءةالاخبار-1
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بسرعةوعدهعنفتراجععاداعنه."بالأمرحقيقبنصرهحقيق"انهمحلناَ

سيفأولفانالرحمنعبدجاءاذانهآمهددّالجديدموففهلأبلاغهموعاد

الزيمالصميلأنالىتراجحهسبب:يعود.سبفهسيكوثعليهسيئمهر

أما.القبيلةحكموهوالأندلسفياسائدالحكمنوع.للائمهكانالقبلي

:زعماءهاالقبائل:جحلتاحكماعلىدتتعوأسرةمنفهوالرحمنعبد

بقولهالمواليشعماءردّهفيهذهتهفكرسعنعبّروقدخدمتهافيأدوات

اجزيرةاهذهفيأحدهماباللوقوممنووجدتهفيهرويتفارقتكملما"

."بولهفيوأ.شم.لحنغرقنا

باليمانيةالانصال

القيسيةضمفيشةمنيقربمااستمرتالتي1الموالياجهودفئسلت

عبدمنيطلبواأنأماذلكبعدعليهموكان.الرحمنلحبدبالصميلممثلة

عنهمالبميداصانيابالحزبالاتصالآوبالسلطةالتفثَيرعدمالرحمنعبد

قومألعو!لمأ"نهملالأقبوواجدفوإلاخيرلأمراااختاروو.نيةليماا1بحزهوو

القيسيةمنثأرهمالىطلبسبيلابهيجدونشيئاَيتمنهونصدورهموغرتقد

.،)؟،بالاندالساَميةبنيعقدفيورغبوأ

إلانلالسث!الرحمنعبدنزول

هaموبواسطةفهطلبواالرحمنلحبداليمانيةادعمتأمينبحد

41نكبميناءفيفنزلالمجيءلدعوتهالمنضمينكبارواحدبدر

(lmunecarالحالةول)فيومالقةالشرقفيالمريةبينصغيرميناء:هو

.م55!لاآب49/ص)2(138عامالأ/ولربيعمنالاولاصومافيالغرب

الفهريأناذ،مناسبةظروتمنليستفيدموقتاَكانفزولهأنويظهر

فيحركتهم)وزعماءإمانيهالاْنلسرقسطةاتجهقدكاناضاهـيخاهذأيْ

47ص"المجحوعةالأخبار-1

53ص1ج،السيراءالحلة-2
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ا!ميلاوخروجالأولحصارهمفكبمدثانيةةمراليهاعادوااعثمالا

الأسا،مية6الحدودلمهاجمةعادواالشمالنصارىمنالبشطَنشأنكما6منها

آممماسقسطةأمرمنإدفراغبمدهجملألهمةهـديهتمآنالمهريعلىفكَان

.آمدهسيطولالشمالفمابقاءهآن

للعكمالرحمنعه&وصو!

مناْلأولربيعشهرنمماالمنكبشاطىهعلىالرحمنعبدنزولبين

الحجةذيفيالفهريعلىفيهاانتصرالتيالمصارةمحركةهـوبين389سنة

تجميعفترةالأولىالستة1كانت.ضهورتسحةحوالياْلقضتالحامنفسمن

تحرعتفترةالأخيرةالثلاثةالشهوركاْتبينما6ال!طرفينمنلكلأطقوى

الفاصلة.بالمحركةوانتهتالخصمينمنلكل

شوالالىربيعمن:الاسشعدادفترة:ألاولالفترة

خصمه.علىاطحوماتم!خهمنالخصمينمناحدوآىظروفتكنا
.-

بدولأالتآييدبوعودالأحظيتقددعوتهتكنلمالرحمنعبدناحجةفمن

الضعفبهبلغهذااوعلى6يجمحواآوأْلصاشهفهيتجمع:قتمرورمن

اونيا(الحاليةTorros)طرسشحصنحمايةعلىقادرغيرجحلهحدأ

أمكنةفماالجبالفييبيتكانواونا6المنكبميناءفينزوا،بعد11!يهانتقل

عندما6الفهرىعلىوار*ّهواليهأنكما.ابىغتةمنخوفاَممروفةغير

يطمثنونهكاالرحمنعبدأومنا"صرةايواءمضثةمنيحذرهملهمارسل

منأجدادهلمواريثطالباَاليهمأقبلالملكعبدبنهشامحفيدانبقولهم

)1(.إليهرفعوكماالملأميرظنكماللسلطانطالبأيآتولمواقطاعاتأخماس

لتحقيقالثممالفيالرحممتعبدنز:لعندفكانللفهرىبالنسبةأما

بقيادةعليهاسيطرواالذين1اليمانيةمنسقسطةإستخلاصأولأهما:غايتين

.43-42ص3صا،عذاريابن-1
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البشثنئسصدوالثانية6الزهرياوالحباباحبدرياالقرشي1عمروبنعامر

محرةخافواسرقسطةآهللاَنالأولىالمهمةفينجح:قد.واشجلالقة

المقوبةلأوتجاه.الثورةازعيميوأسلموافخضعواالحصار!عضاجيشا

أصحاببينشاضحاًالأنقسىامتجلىالائرينعلىتفرضأنيجبالتي

فروعبينالزعامةعلىالتنافسالى1جذو!هفيالأنقسام1هذاويحود.المفهري

الثَتلةيظهرماعلىتثَوّتوكاتصحصحةبنعامربنربيعهقبائلمجموعة

قبائلها.مناَفرادبيدكاْلتالزمامةلآن6الأندأعسفيللقيسيةالرئيسية

الصميل6ينتسب:اليهاكلابهماكبيرانفرعانالمجموعةهذهفروعومن

بشربنبلجاليهاينتسبالئيقشيرمنهامتحددةقباثلتتفرعومنهاوكحب

هذهزعيمالحقيليدجنبنالحصينإلفترةهذهفيمخهابرزالتيوعقيل

مقرالبيرةفيشيخهاشهاببنوسليحان6فنسرينجندمقرجيّانفياالبلألل

فيكافتاذاليهاالزعاتلأعادةتطمحكبقب!للوكماْت.دمشقجند

الصميلشيخهااحتكرالتيكلابيدمن:نزعها6ضسربنبلجأياميدها

اتخاذآخرهاكانمتحددةمناسباتفيبينهمااكلأفسةوتجلَت.االزعامةهذه

ثورةزعيمىعلىفرضهايجب،التيا!مقوبةتجاهموقفآمنهماطرفكل

حبزعيماورأى6قتلهماكلابشيخاصميل12رآىفقد،سرقسطة

ونزل.أحياءاستبقائهماضرورةشهاببنوسليماندجنبنالحصين

رأيهما.عندالفهرييوسف

برأيأخذ6البشكنشمحاربةوهي6الثانيةللمهةأضسبةبالكنه

الحصينمحهووضع6شهاببنسليحانبقيادةضدهمحملةفأرسلالصميل

و"شدهالبشكنشاضوحشنظراَخطرةالمهمةوكاْلتكاالخيلعلىدجنابن

.)1(مناطقهموعورةالى1اضافةالحربافيمراسهم

قرطبةءالى1عائدآقفلالتفيذموضعالترتيباتهذهوضعوبحد

.5556َص،المحطارالروض-1
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،(طليطلةمنميلاخمسينبحدعلىحديثاGuadarrَةولت)واديوعد

قائدهاوهقتلالبَشْكنَشأمامالحملةهزيمةأوا!هما:انخبراوصله

الحقيلي.دجنبنالحصينبقيادةالناجين1فلولوتراجعشهاببنسليمات

.البيرةبشاطىءهشامبنمعاويةبنالرحمنعبدنزولاصانياشالخبر

اهـحمنعبدنحوالسيرمنيمكنفيهاطقسواخريفآ،الوقتكان

(الصميل.نصيحةحسبالأْلدلسفيدعوتهعوديصلبأنقبلعليهوالقضاء

لتفرفهنظراالحملةهذهةمثلباعيامتسمحتكندمالجيشأوضاعللَن

نيئلَثمبلأنصفوفهالفرقةوسهـو.قت2الطوي!ا!سير12بعدإلتحبأضاهفقد

لحودهاْتوجيهبمثابة6المهلكةالحملةتلكالىفوإدهامعا!اأرسااعتبرت

شيوخهامنافسهمناجتخلص6لهاالصميلنصبه6فخاًكانتوكأنهاالمذبح

انهاذلهخاضحاًزاللأ،الةهرييوسفأناصموبدا6مالقيسيةفىعامةفيله

ثورةزعيميقتلبل6رغبادلهإحترامفيي!مرلمعقيلزعيممقتلبمد

انتشارانذل!كالىأضف.أيضاًالصميل1ارأدةفيالكمنفذاَسقسطة

الاصرعفيدو!هلهكانالجيشصفوفبنِالرحمنعبددعوةأخبار

وتفرقه.اجيشاهذانحلالب

حل!الئشاءنكن6جبشجمعبامكانهكانقرطبةالىاوصلأنوبحد

منطفةفيالرحمنعبدمركزالىبحملةالقيامبالأمكانيمدولم

شلكي.الشتاءفيطبيحتهعلىلبدا،لةاسمهيكفياونياالثلججبل

وتَاَشينالنبضوجسإلمف!اوضهفيمنهيستفيدأنصولالوقتيضيعلأ

يحمدولىرسلااليهفآرسل6،الأندلسبحكمالمطالبعنواضحةفكرة

وآنعندهجندوأيأمرهعلىفاضحرا!بمهمةبحضهم:كلَف6مقترحات

الرحمنيتزلموجعبدفهيأنالمقترحاتآما."محهمن:أخبارأخبارهيتأقل

جندأو6البيرةفيدعشقجنديختارهالجندينأيفييكن:الفهري1بابنة

الكورتينءأمرأليهيصيرأنعلىبينهمايسكنأورتهكورة!بن9الأر

بخنقسمآالفهريسخلالمقترحاتهذهتضمَنالذيانكتابنفسوفي
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صاحبعمهابنمنهيمكن1!ابهيغدكأأ،بأ:ذمتهإقاعهدالرحمنلحبد

كسونينالحمنلحبدالفهريأ:سلذإكاكل:اضافة.غيرهشالأيقياا!ر

مغرية6انهاالمقترحاتلهذداضظرامنيبدوو.دينار)1(وخمسمالةومطيتين

تدبيرمنخديحةتكونآتتحدوولأ6تنفيذهافىمخلصاًيثَنا3اغهريالكن

لهياحئمومناخضوعاشبكفياشحصعبدايقاثمنهاالغاية1الصميل

ال-حمنعدبقبوليشكلأاصميلاوكات.يثاءماوبآتباعهة"يصنعأن

فدعوهمايضتنمفهوبمالحمةبز:العهدحديمث"أطفهريفةلكمافهولها

."تحببماا،سحواالذين:فيفيهمتحكمذاكبحدأنت!نمءاليه

مخذهوصونهاالروايات:تحلل6نتبجةعنتسغرأملمالمفا:ضاتلثَن

منالرحمنعبدحولمنبتبينآشاسسلبحضلصرفبسوءْامااضتيجةا

اخرسبباَنضعأنيمكننالهذ(ا:بلاضافة.فيهاالصميلم!سوعربآمويين

بسبب:ذلكوالصميلالفهريموقفبضعفالرحمنعبدشحو!شهو

!هيالكبرىكتتهاعقدانفراصابحد6تدعمها!تياالقيسيةقوىتمزق

متحاديينكتلتينالىوانقسامها،صمممةبنعامربنربيحةقبائلمجموعة

علىاحصولافيالفهريأخفقالمفاوضات1وبفشل.متنافستينكافتاأنحد

احرباغيرآخرىصسيلةمنهناكيعدلملذاشسلمآاهـحممتاعبدطاعة

عليه.اطحصول

وموضةالتحرمماتفترة:الحجةذيإلىشوالمن:الثانيةالفترة

الفع!لةالمصارة

وبلغم856آذا!هـل!389عامالشوإفياهـبيعتباشيرظهرت

الطفساحالةأصبحتأنبعدأصه)2(ايوسفتبريزيةمحاشبنالرحمنعد

اصلديينام!تكانوااليماْلبةمنالرحمنعبدأْلصا:أن:بما.بذأ!كتسمح

بجوارهممهيكنوام6اطجمعبحاجةكانوالذاأملاكهمفيي!تالمستقر

للطوافمقرهمنالمسيرقر-!ولذا.فارسستمائةمنأكثرالأنصار1من

.6؟-5؟ص2ج،عذاريإنا-1

.45-44ص2ج،السابتالمصدر-3
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حتلافمنفيأتيهالفهرمممامنيتهربولكيوحشدهمأتباعهعلى-خةمن

.)1(قصد

نةأ!جذوعاصمتهاالأردنجندمقرريهكو:ةبدخولمسيرتهبدأ

منجموخاليهاْلضمتكما6مسجد!ا،2(نمماوبايموهعربهاانيهاْلضمحيث

تاكرناكورةفياصتكلاطنونإالخليعبوهـولأءومن.ا!هاشجواالمنصقةاكأبر

R.رْلدةمنطقة، oiidaعدبنيزيدموالىمديونةقباللوكذ!ك(اصةأحاا

انخرطوامنأعدادأنيظهر:.)13فا!سبعملألةاَر:هاءاجهمنهماواْلضمالملك

اليهانضموامنلحددبالقياس6كبيراَكانريهفياشحدمنعدصفوففي

بينما6الفينفيوخرجفارسستمائةفياليهادخلفقد6أحْرىكورفي

اتاغيرآخرىكوربثلاثالرحمنعبدمرو.بعداشفمهذايصللم

--.-س-1)4(01
دلسطينجندممركاشدونهنحوالرحمنعدتمدمريهوبحد.!ارس

وبعد6(مكناسة)ْبربرمنالياسوبنوالهـجندمنوقسماليمانيةااليهفانفمت

حمصجندعقراشبيليةالىانتقلومنهامورورالرحمنعبددخلذلك

ديهاوافاهكماكاالصباحآبيابرئاسة،وبلدي!بشاببه!االيماْليةاليهفانصْمت

.أاشبيلية4الواقحةغربالمنطقةعرباَى)اخرب11عربملاس!شدبنحيوة

الرحمن.عبدلواءعقدالمدينةهذه:افي

م856أيلر15هـ/8،9العجةذي09لملجمعةيوم:المما!ةهعركة

عبدمنهاخرجأنبعدالبيرةلحوالمسيرْفكرةعنالفهريتختى

الضفةسانكآفيهاالرحمنعبدنز!لبحداشبيليةنحووتوجهالرحمن

Alomodovarكأالمدوّالىوصلوعدماالثَبيرالواديل!نهراجةلشماا del Rio

0عى،المجوعةالأخبار-1 AT

05ص،الالدلىافتتأح-2

005عى،لجمهرةا_3

كانمحاصروهوعلقمةبنلحامافلسندماللرا.يرواله.46ص2ج،عذارلىابن-4

حمئ.التمدنىبالفترةأحداثمنسارزثررله

!!4ص،الجمهرة-5
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وانتقىاضهرااضفسالجوبةدلضفهمحادلأوساكألملافاتهالهـحممتعبدخرج

يذمنالأولاليومونمب.(احدشهاTocina)نهطث!طالىوصلعندمايه

حصلتالنهرمياهفيهاتزدادالتياغنرةاشفياَيارشهرفييقعالذيالحجه

النهرمياهفيالضخمةيادةاشواككر6لالأواصومافيالطرفإنبينمناششات

حتىالنهربينهمايفصلمنواجهينوبقبامستحيلابينهماا،تصال1جحلت

انفهريليوهمليرانهالرحمنْعبداَوفدبمددشاض!هـ.امنإسا!سالاااصوما

بحينوأشخمسهمساؤةالآنعنهايبدالتيفرطبهنحووسا.مكانهفيباقاْله

حتأصبه!رطبهآنآولأه!ما:غايتينالىذممكو!اءمن.لرميقكان.ملا

الحاحممهاحنلالآهميهتخفى9وأبسهومةاحشلاأ!اوبا)مثَاْلهأحامةامناصةخا

والموالياصماْديهامننأعصيروأوطبهفيكاتاْدهو+داْديتهماهالمحنويهاخاحيهاصت

الرحمنعبديستطعام.وصولهحالاسهاسينضمونأرزين12والبربرالامويين

منأكثرقطعقديكنشلمخطتهالفهرياكتشفاذالأولىغايتهتحقيق

منهماوكلرهانكفرسيالطرفا!0فأصبحقرطبهإتجاهفية"احقو6ميل

الفهريفنزلجوا:هاالىمصأوصلاوأخيرأ.اصهااصاحهاستباقيبغي

وفي.الجنوبفييواجههاحربموفعاشحمنعبدشْلزلالمصارةموقعفي

يأبامثَانوأصبحاضهراميادلقصتالحجةْذيمناضاسع11اعخميسيوم

طويلتهرببحدالرحمنعبدورأى.الآخربةلمحاتديحبأتمنهماواحد

تاَتوا-المبادهةزمامفاستلم.لدخواطاحانفدالوقتأنالمحركةمن

جيمثهكانحتىكااحجةاذيمنأ!اسْرااجمحةاأيالتافياصوماصبيحة

لمالأستحدادطولبحدولكها.الطرفينبينالمحركةوو!عتالنهرعبرفد

فيساحةتاركينوالصميلإدفهريبنتيجتااْكزمقليلةساعاتمنأكترتدا

.منهما)9(لكلابنبينهاوصرع!أتباءهمام!تكبيرةآعدادأالمحركة

لملآهمها:أمورعدةبسهولةأضصراهذااحرازفياشحممعبدساعد

وأثناءتدريجيأاشحمنعبدجيشتثَوّنلقد:اححيلةااصتخدام-1

..!-؟8صالمحموعهالاحارفيالمحركةتفاصألخر-1
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شهذا6طويلطريقفيدرطبةالىوصا!حتع!شطرفيقاعدتهم!تسيره

المعركةاثميداالى1وصلحتىطويلةمسافاتساكأمنهالأعظماغسماأنيحني

بينما.الأخضرأغولباتللتقوأفرادهاضطرحتىأفواتهنفذتفدومنهكاَ

عادكماطويلةمسافاتيقطعنماذ،معاكسوضعفياغهرياجيثسكال

الحيلةالىحمنعبداستخدموفد.موفورأالغدا?نددكانارزاقاعدتهالى

إحقهالذيالأْلهاكيحووضشاخذاءافيأضقصاهداالجلألعأجمشهيسدكي

التفاشضوجرىاغهريامعاعسلامفيباشغبهتظاهر6إطخصمالمباغتةبحامل

مآخرجرسمياًيتمأنالصلحكادحبتىالمحركهعشيةذأسكالىللتوصل

وهمةهمنهوفترتأطعس!ريناسطعا!اشحمنعفذبحتوالبقرالغنميوصف

الصباحيأتونماضهراعبرأفي!ادهفنسللكاالخصمجبئسمرا!هفيأحسحابه

الممركة.1لخوضستعدأجاْلبهملىالىكانحتى

سمنالمعركةيومعشيةمفاجئة!يا(دةجيشهأفرادعددازدياد-2

الذينجيا!وعربالبيرةعرب!نمقرطبةمنالموافيواجمانجةامنالهانضم

كمب.قبائلمنمنالقيسيةا،شقأ!سماوهم6)1(المعركة.دومسحروافوه

أصحابهاورىبالنهصراصفاؤلااثاهـةفياعنفي1الحاملمناشفادته-3

بدءفبلالمعسطَرينصتكلفيأضيعفقد6خصومهلدىاضشاؤمواأضطابروا

وفهريءأمويبينحدثتفمتلها:اهطمرممركةتشبهبأْلهاالمحركة

اواءتحتانقبسبةإةأكثرتنضويكماالماْليةلنضوييالأمراءلواوتحت

جمحة.لومحدثتأبضآومثل!اءاغهريا

والصميلالةوويإواستسلامالرحمنعب!بيعة

الجمحةصلاةبالناسفصلىلصرهبحدْقرحل!إلرحمناعبدخل6

الدعاءزللَاكأءكأمههـالم!ْلداصاحبمعةتلؤت5ِكاخيراًخطبتهفيشقعدهم

انمصوكأ6جمفرأبيسم11ذاكبحدأنحهرعشرةبقياخطبةافيللخلبفة

35ص،لسلدا،1نتتاحا-ا
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ثير11الأمويةالعاللةأعضاءأحدمدد-5أنبعدالأالرحمنعبديلغ!اشام

الرحمنعبددخولفا!ذالككلشمع.يقطةكا)1(لماذابالأْشحا!لديه

ذدككالهكلهاالأندلسخضوعتعنيتكنكماضأسام!للبيمةوتقبلهاصكبةقر

عصيتهمقرالىامنهماكلهرببا!يستسلماامالسا!قاحكم/1.عيميأت

وجمع،عصبيتهمقرجيانالىوالصميلءاغهريينادا!حلليطلةالىالفهري

بصورةتركابينماغرناطةنمماالجنوبفيتحصفاوجمعهعلىفدراماالأثنان

وعندماا.الفهرىيوسفنجنزيدأبو.أسهاعلىفرطبةشمالفيفوةسر-يه

أبواستغل.غرناطةفيلأخضاعهمابالرضنحوقرطبةإشحصنغادهـعبد

الرحمنعبدحركةآلىْا!لأ6وإحتلهافتقد!مالحايةمنقرطبةفراغز.لد

لمغادرتهازيدأبواضطروإإلخطةفسدتالحاصمةالىة6العوفيأعريمةا

أمدوبمد.جميحآالرحمنعبدحاصرهمحيثغرْلاطةفيلوالدهالأْلضمامو

وآثومنازلهمابأموالهمايحتفظاأنشريطةالصلحعلىنزلواالححا.من

عدزيدأباابنيهيسلَمأنذلكمقابلالمفهركلماوقبلكاالناسجميعيآمن

قصرهنيبهمايحتفظالرحمن1لعبدكرهلألنمحمدالأسودوأباالرحمن

منبمحصْرتوقيحهثمكتابفيالصلحشرو!وكأخنت6الأمورتهدأريثما

يوم.ويمانيينقيسيينمنالجندوزعماءفرطبةوقاضيمالأمويينزعماء

محهالأثنانوأقام.756آب4/!939)2(سنةألاولربيع2فيالأربعاء

.مرصةأسبوعكلالقصرالىيركبانوكاناذأكبعدقرطبةفي

.95ص،2ج،الففح-1

الاسكوريالم!وط،الاصاطة،الصيبابن-2

.النمهودأساء
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العصبياتنعوالرحمنع!سياسة

لأحديبقيلنللحكماشحمنعبد:صولبآنكاالصميلتوقعكان

فحبد.!ائبأ،اصسيادةافيدورأالقبائا!منفبيلةلأبةش،الزعماءمن

أ!سلطةاامتلاكيهمهكانولذا6حاكمةاعتماأسرةتقاليدو!يثاشحمن

(طنكماَوبقبلأللهمجممينكلشخصيينأعداءأ!سلطةافياطسابقيناعتباردون

تبعوهمنالىينظرلماْلهكما.ا،لأة1عصرفيالسابقونالزعماءيفحل

الركم،سدةالىبنتيجتهااشتفعاضياالظافرةاحربافيجندهنواوكوّ

المفهوم:هذلما.غيرهمخضوعلهيخضعواأنعليهمكأتباعبلكشركاء

عليه.كلهاالحصياتاْشفاضسبّبالجديد

"لقيسيةالصبية

يسارهشيمينهوعنالبيرةفيانتصارهبحدقرطبةالرحمنعبددخل

القبائلطاعةتأميننمماشاستعلىوجرياَ،والصيلالفهريمنكل

ا!دىيسحىجحلتلدرجة،أشع!يهااماكرافيبالغمنهاالشفيلأوشادتها

بحصْم!أفامهااضياورعاوىااو:داحسابقةااغهرياتجاززاتعنبالتغاضيفاصه

اصيلامعالسياسةهذهأجدت:قد.لهم)9(لآملاكاغتصابهضدالاس

عبدترجيحالىذلكمرد/!كاتو!بما.الفهريمعأكلهاتحطلملكنها

:هآتاالمجالسةوأدبالمدملألةناحيةمنحتع!عيه:اطرائهللصميلاشحمن

ناذلكالىأضف.العصبيةهذهزعامةفياصاْلية11المرتبة1الىالفهرينزل

منلمحرطبهفيالموجودةالثَثيرةاتالببوتاحرم6الأْلدلسفيالأموييرْتكاثر

ال!يوالمنازلاطمكانتالتيالهـفمةمنفهـهـوقريثم!وفبلأللهاشمبنيموالي

مونهيدالفهريعلىيترثدونفصااروا6الفهري:لأيةزمنيصيبونهاكانوا

6الآحروناليه.بوحيهلماالأْلمياعفيعادتهعلىوجريأ.عليهكانماعلى

.!5-!4ص،المج!وعةالأخبار-1
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بعدأيم95-758!/ص914سنةفيثو!نهشأعلنقرطبةمنهرب

عليهلَانتعمابكثيرأضعفكانتالآنقوتهأتالأ.خضوعهم!تستين

ترهكمأءأتباعهمصالحهمتمسلمارزيناالجندهـفضفقدءالسابقفي

ذالك.اصميلا

نآواستطاع6الأتاعلجمعشاشبيليةوماهـدةطللةةينأغهرياتنقل

العربيةالقبائل1بحصْالثورةعلىضتهحراكتيالأطرا!عدااليهيضم

للدولة.الخضوعوءدأا!وضىاأفرادهاألفممنالأخرىواضبرية

6الفمحاهـب02بلغعد*هأتالرواياتتقولجيشحشدمنلكفيتمكنو

قرطبة.باتجاهركمسار

جيشانالثائرضدسارفقد6اوسريحاُقوياَالرحمنعبدفحلردكان

منقرطبةوالثالي9(ضادُلأالأمويالحاكمبقيادةروموراواشبيليةمناَحدهما

لهجومنتيجةالرحاشقيبينالفهرى1لأيقعوحتى،الرحمنعبدبقيادة

بالهجوممبتدئآانفرادعلىواحدكلعليهاإ،جهازاحا(ول6عليهالجيشين

نلفرارواضطرهزمأماههلبهنه6اشبيلية1فياني0جيشالمرووهوالأضحف1على

)2".ثورتهتلاال!ذكماالحامفيدتلطليطلةآميالمنبحةأربحدوعلى6الشسمالنحو

اسصب!يهازعماءشأفةلأستمصالا!ةكرياثو!ةالرحمنعبداشغل

حاولالذيوالصميلاغهرياولدممماسجنانثورةنبأبلغهفحندما.القيسية

معه6لهربأىالرافيليوسفشاركأأومذنبأكانلونهباً،براءتهاثبات

ومنرأيه.استطلعحتىيهربلمالفهريباْقيتحللفكاناشحمنعبدأما

ابنالرحمن1عبدقتلمباشرةالانتصارحدو.يحلمهأنعلبهالأمير-ق

ووجد،السجنفيفأبقاهالأسودأباالآخرواستصغرزيدأباالفهرى

.57صاج،السيراءالحلة-1

اصيلوتة.94ص2جعذاريابنفيالفهرلىيوسفمقتلعنالمختلفةالرواياتأنظر-2

.99-5!ص،المجموعهالاخبارفيتورته
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الرواياتتذكرهماالحقيقةعنيميدوليس،صجنهفيمخنوقاَاصميلا

اشحمن.عبدمنوبتدبيربأمركانالخنقبأن

الداخل1صْدمنقبائلهاتبدرلماو6الرحمنلحبدالقيسيةالمصبيةاستناعت

الأولىقامت.لقتلاهمثأرشكلتاخذوأ6!طيينلملفهركانت،انماتينرثوسوى

.عروةةنهشامبزعامةيوسفمقتلمنسنواتثلاثبمدطليطلةفيمنهما

المهرييوسفبنالأسودأبيبقيادةسنةعشرةسبعبحدالثانيةفقامت

.)1"بالثورةيقوم.واسسجن11منليهربالحمىادعىالذي

":!ي

اليمانيةالصبية

تآسيسفترةولمفيالولأةعصرخلالالأندلسفيايمانيةانئا!تجتى

حيثالنربيالجنوبفيهماأوا1منطقتينفيا،ندلس1نمماالأمويةاررولةا

برزحيثسرقسطةفيالشرقيالئمالافيوثانيتهما،الحضارمة1قبائلتقطن

عبدوبينبينهمللاصطدامالرئيسيالسببويمود.المقدمةفيالأنصاريون

مناقصْةنظرةبينهماقاما"لذىللتحالمفينظركانمنهماكلاأنالى1الرحمن

وص!يلةعنيبحثونشقندهبعدكانواناحيتهمفمن.الآخراالطرفلنظرة

فيوجدواانهمويظهر6شقندةفيلقتلاهمثأراَالقيسية1علىالثورة،علان

الشمالففي.للثورةفاسبةواجهاتونسبهابحسبهاشهورةأسماءالوية

%حدلواءتحتثاروااليهاالصميلانتقالمعالقبليالزاعأواراشتدحيث

انضمواالرحمنعبددعوةعليهمعرضتعدماالجنوبونمما.القرشيين

وعبد.القيسية1منثأرهمبهيدركونشيئأيريدونكانوالأنهمأيضأاصهاا

الناية.هذهلتحقيقأداةأاوسْيءمنأكثرلهمبالنسبةيكنلمالرحمن

يثونوألموصولهبحدشللحكملايصالهأداةيمتبرهمفكانالرحمنع!دأما

.بأمرهاياْتمراواأنعليهملهأتباعمناكثرلهبالنسبة

353ص3ج،السيراءالحلة-1 - 35 t.
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lمعالنزاعبدء ليمانية

المحركةلخوضالأولىاا!ساعاتا!نذاعيمانيةمعاصاعابوادرةدآت

اسماْا.لأمميساْله"لاسعلىاليهأيمانجبةاشيوخلظرةتجلّتْاذ6المشتركة

عليامطَانةأحمسنإيولونيناتاالقبا-للاشيوخيبدشكانذلكعداومالأمحآ

كا،مآبينهمفيمافتناقلوا6اطعركةاحتدامعندهروبهيستبحد،صغيراًشاباً

عنه.فتغاضىالرحمنعبدذأ!كوبلغالممنى،هذاهازثآ

الثأروهي6أهدافهمكحقيقسارعاليمانيونالمصارةفيالأنتصاروبعد

فردعوالهبواماْو!دذلكمنمنحهماشحم!تعبدل!ن.شقندةفيلقتلاهم

قالو،لقيسيتعصبيتههذاموقفهعلبهأملىماآنش!ادعوااجبألأحتجاعقيرتهم

فيهمفلنضعمنهماجهومواوهذامضرمنأعدائنإمنفرءناقدلبعضبعصْهم

منوهم6.فضبحضهملكنكا")1(واحديومفيفتحأن)ناليصيرالسيف

بموالاتهاكلبتتزعمهاالتياعقبائلهذهعرفتوقدقضاعةقبا+للا"بناء

منجذامقسمالدعوةهذهرفضكما.المشرقفيدواضهمفجرمنذللأمويين

أحداثمنكثيرفياليمانيةالمجموعة1عناطابانفصاالقبيلةهذهعرفتوقد

آحأروالذىانشريفكانالقبيلةهذدومن.السوا،علىوالمغربالمشرق

بقي8النداهذاأنومع.اجما؟مةاداخلالموقفبأسرارعلماَالرحمنعبد

احناطالرحمنعبدأنالأ،التنفيذالىطريقهيأخذ3والدعوةمجالفي

نط"قعلىشالتعاونعصيتهآفرادبت!صيعوذا!ك6حلفائهشرلأتقاأءللأمر

لاحيهآفرادفمنْ.لهولأئهعلىبقيالذياليماْليةمنالقسمذلكمعواسع

ءطنوااونيناشمواليهمأيةبنيمنالوا:دال!لبذاكيكتفلمعصيته

ا:لأمنيجدونحيث6إليهالرؤواانتيا/،مكنةمنجيعإلأندلسعلىيفداون

صتقدامهم)s.)2ال!وفود2أرسلبلءقريبهمظلفيوالفروةوالجاهلأرواحهم

.19-09وAoمى.المجموعةالأخبار-1

هـ،1373القاهرة،الحسنىالحطارعزتتحقق،يقةوعلاءافرترطبهقضاةالخثشي-2

.31ص
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الثلأدرونفيهاهزمالتيالفاصلةالمعركةوقعتوهناك.وقرطبةالثورةمركز

راسبينهاكانأسراآلأفسبمةرؤاوسهممن"الرحمنعبدالامير1وقطف

منتاجروكلَفكاحتطتحيثقرطةالىبحضهاحملوقد.ذاتهالمغيث1

ذنككلوطرحالمعركةعنمفصلةرسالةومعالراية1معبحملهاالقيروان

ومنظرالثورةهذهفشلأثريتخيلأنللمرءويمكن.اغير:اناسوقفي

وضعالذىدلّهالحمد111!قولهمنالمنصورجحفرأبيعلىالجثثرؤوس

علىسنواتثلاثمنأقلوبحد.ا("ة(الشيطانهذاوبينبينناحاجزاَالبحر

اليحصبيسعيدقادهالقتلاهااللانتقامأخرىثورةقامتالثوهـةهذهفش!

عبدالأميرعليهاوقضى(حديثآHuelva)لبلةفيبالمطرىالمحروف

بسرعة.الرحمن

اليمانيةعلىوأثرهالصباحاأبيقتمل

كانفقد6الداخلالرحمنعبدمعحافلتاريخالصباح1لأبيكان

ثَانذلكبحدلكنه.اشبيليةالىددمعندمابايحوهالذيناليمانية!،أسعلى

صاحباليمانية1بينوكان.المصارةممركةقبيلبهرئيسي11المستخف

واحد.يومفيفتحينلأحرازالرحمنعبدعلىبالقضاءيقولالذياشحارا

ةحدالميسيإنأعدائهممناضشفيامننيةلليصالرحمنعبدمنعبحدوذلك

بلساكنأالرحمنعبدلهيحرإكلمذالككلومع.المصارةفيإلانتصار

الثورةأثرلكنه.اشبيليةعلىأميراَفعينهقلبهأسفتأيظهرماعلىحاول

الحدإءامدامااليهالركونابامكا.لهيعدلما!باحاأبيقبيلةيحصبلبنيالمثانية

بمثَاتبتهعلموعنزمااشبيليةولأيةع!تدعزله.استفحلقدالقبيلةهذهمع

نمسفيقتلهحيثقرطبةفيقصرهالىاستدشجه6للثورةوتهيئتهللأجناد

.المطريفيهثارالذيالعام

المنطقة6هذهفياليمانيةموقفعلىبالغأثرالصباح1أبيلمقتلوكان

.\.C'-لأ.\عىوالاخبارالمجموعة،58-57،الاندلىافتتاحفيالمحر-لةتفاصيلانظر-1
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باعطاثهموأرضاهماسهحراجحلهمفقدالأمويينالمواشلاحيةمنْأما

.)1"البيرةمدينةلواةالأماكنْمضفيلواكوّْحتىالوأسحةالأقطاعات

الحاصمةقرطبةشرطةثلالحليالوظائف11لزعمائهاقدمقضاعةناحيةومن

القضطعيينسراجبنيأنزلكذاك.الكلبيالرحمنبخيماعبداطعينالشي

6هذاإقليمهماحلسوابحراسةاليهِموعهد(المريةمنطقة)بجايةاقليمفي

.وْلحلتهم)3(عطيتهمأياليمنأرْشاسم1بحدفيماالاقليمعلىشأطلق

آمراءعيثهمفقدالمصارةمعركةقبلاليه01انفمويناتاالقيسيةزعماءوأما

وكورها.أجنادهمعلى

الر!مناوعبدأليمانيةابببنالمرإع

الأندلسمنالمغربيالجنوب1في:منطقتينفياعالصراأحداثجرت

للاتفاقمنااليماْليةلجأتحيثالشرقيأشمالافيالكائنةسرقسطةشفي

الرحمنعبددولةعلاقاتمعصنبحثهاولذا6شاكألملنالكاروالنجيالملكمع

الغربي.الجنوبمنطقة،فياليمانيةت0(1ثوأهمهناونذكر.الخارجية

آيالرحمنعبدبيعةمنسنواتتماْليبمد-.مفببنالعلاءثورة

الرحمنيالمصيانعلىعبديةرامغيث"بئالملاءرفعم763هـ/146سنةفي

ويرد.مصرجندمراكزمنوهي(حاليآأبرتضالاجنوب)باجةمد.لنة

الىالثورةفانضم6اءامسوداباالرايةلهبحثالمنصوكأجمفرأباأنالرواياتفي

اليها،المنضمينالزعما،بحضوكانوطيءلخموحضرموتمنكثيرونناس

ولم.الرحمنلعبدكورهمةيمةتأمينفيبارزاَدوراَالسابقفيلعبواسن

كورمندالمدجاءهابلالثورة1منطقةفيالموجودينعلىالثلألرونيقتصر

بدرآمولأهفأرسل6لاخمادهاعادتهعلىالرحمنعبدسارعوقد.أخرى

ح!تىوذلكلزعيص!ااْلضمامهمقبلأخرىكو!منالقادمينعلىللقضاء

بينيقالنفرعلىحصينموقعشهي،قرموْلهلأحتلالسارعكما6تتضخملا

.92ص،المعطارالروص-1

.37ص،المعطاروالروعى.1!عى،المجوعهالاخبار-2
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اهـداثتلذا6فيفامتعددةلكورأسياداًعمهأبناءوكانالغربعربسيدفهو

ووجدوهاعليهللانتقاضسانحةفرصةاانتظرو:االرحمنلحبدكر/اهيتهم

علىللقضاءالجزيرةشبهأواسطفيم772/ص569سنةفيكانعندما

الذينأولكحتىعنهامنهميتخلا3المنطقةفيانتفاضتفمعامةوكاْدت.ثورة

مالامس)11بنحيوةمثلارراخلاارحمنبحبدحميمةصداقةتربطهم

الرحمنهعبدفيهيقولالذي

ما،س!بنحيوةعنهاغاباذانعيميفيولأالدنيافيخيرفلا

افرحمنعبدسارع.اصها/االمنطقةبربرانفمام1خطرهانممازادومما

القباائلبمداخلةوذلكوال!يمانيةبراضبينالتفريقالىأولأولجأالأخمادها

جلدنهمبنيلأقناعاستخدمواالذينكافهامواليهطريقعنالبربرية

القضاء!طيحنيلنالحرباهؤلأءانتصاربأنالقاْللةالرحمنعبدمحخة

ترغيبابلاغهموكذلدك6الاندلسفيالبربربقاءأستحالةانماواوحدهعليه

.المطاءيالونوبذلكالديوانف!وتسجيلهماستلحاقهموالهمالرحمنعبد

اخيالفاصلة1المحركةوفي.الفتحأياممنذالبربريراودآملااهذاوكان

وانضمو!حلفاءهمخانالبربركا(حاليآ8embezar)فيساواديفيجرت

.اليحاْلية)2(خيولمنكبيرةأعدلمادمعالوحمنعبدالى

الرحمنوعبدالبربريةالعصبية

6وللئورةللشغبميالين.%وضاعهممتبرمينالولاةعصرمنذالبربركان

المتسريلةالأندلسواالمغربفيالعامةبثورتهمأولايقومونرأيناهموهكذا

صفوففيذلكبحدينخرطونثمءخارجيمذهبشكلعلىالدينبثوب

تقريباً.الأندلسفيجرتالتي1اتالثوراكل

ع.6عليهالحربيتينالحصبيتينثورةوبحد6الرحمنعبدزمنوفي

اليحصبىالغفاروعبداشبيليةمنالضرمىملاص!بنحيوهصكلالثورةهذهفيضنرك-1

الصباحابيعمابنييصببنوكلتمطالوتبنوعرولبلةمنالمباحابيءمالن

.(؟ة-54ص1ا،لدلىافتتاح:فيتفاصلهانظر)ْ.باجةمدينةمنأيضا

.56ص:الاندلىافتتاح-2
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أشيحياالمذهبهودينيبمذهبماو-.لةضدهأيضآا!صياناأيةراالبربر

امرأةوابنصبيةمحلم6المكناصيالواحدعبدةنشاقية)11الورة1قاد

اسمأواقخذالحسينأوالحصن1نسلمنفاطصي!اْلهفادعى6فاطمةتدعى

أتاعهبين.لطوفوصار.محمدبناللةعبدهوأيضاًدينيطابعذاء!بياَ

الخلاصة.اسمعليهاأطلقدابةعلىالشيمة1باسمال!ثوارمنعددعادةعلى

با"توقدالأسبانيةSantaver)برية!ثنتفيالثورةالدأت

حيث(احاليأخاحى5شالر.يةأثلِيشالحالةعاصمتهاقليم1فيوتقعالآن

هـ.539أو959سنهثقيةفتل

بقيادتهحينأ،االحملةتلو/الحملهاليهايرسلالرحمنعبدصار

نمواجهتهاالفاطميواتبع.و-جابهوزرائهأوفوادهبقيأدةأخرىوأحياْ،

قويةحملةةماجمهفحندما:إنجبليةالمناطقفياظوارالتقليديهالطريقة

تعودوعدما6الجبيةالشواهقالىمرتفحآأمامهايتر،اجعبم!اومتهالهقبللأ

بسطاستطاعحتى.بتوسيمهاويقوممنطقتهعلىنفوذهبسطلاعادةيرجع

شنتبريةمنكا!عاْلةالتاجوحوصْيبينالممتدة1المنطقةجميععلىسلطانه

كما6قوادهاوقتلفيهاالكبرىالمدنشثخلكاالغربفيطاردةالى،الثمرقفي

أنأص!وبعدكاأخيراَ.فقتلهليلاما.دةعاملزعبلأبيعلىثبقعندماحدث

اعبربرينالثائربينالأيقاعالىكحادتهلجا6َاصورة11هذهأمراالرحمنعبد

على6القضامهمةاليهوأوكلشنتبريهبامرةمنهميوْلي)ll)2لهلالفحهد

باغتلبرةرممماآخرشخصالي،والواالهذاابنقاماذاا)وسيلةنجحتو.شاقية

.ص)3(016عامشاقيةئرانئ

شقنا.الاثيرابرعندا!سهيرد-1

هوابازعبل114صالاصلاممهاسمباناتاريخمنالاولالجرءؤبروفنسالليفييجعل-2

لاتباعهوذلك،البربرولترءمشاقةعلىللاجهازالرحمنعبدبهاستهانالذلىالبربرلى

ع.تصدصهويكن،النساخقيلمنالتصصفحواء55ص2جتفارىابنفينصا

.701صالمجحرعةالأضبارفىايردلصمعوبمفارنتهالكما!نفسمنتكملته

.05-94و42و35ص6ج606-506ص5ج،الائيرالىالثورةعنأنظر-3

.701ص،المجموعةدالأخبار55-54ص2جعذاركطابن
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وعصبيتهالرحمنعبد

سياسةاعطاءإديوانفيعلمناصبونلاثباتالتعيينفياكرحمنعدطثق

منيستثىولم6ا،ْلدا!سي1المجتمعفيا!ناصراواكقبائلجميعبين

،اع!مدلهخاصةت!م!بيةجحللذ.بناليهمواشباءدفيرأسوىهذهيةأتسواقاعدة

فآقطمهم.عليهاسمانيةامنألصاره*تمم!ّملامحالأفقفيبدتأنفذعليها

انهمالأمرأولفيعؤلأءو،آثبتكاايهاعااواكصببالرتبوميزهمالأقطاعات

منباقدامعليهاسائرينابوافحارعلبهمللاعتمادوأهللالوهصاْجديرإون

وحياته.هوخبزه،شاْلماسلطاثقريبهمصيرتقررلنالمعركةبأنْشيجةيشعر

الدفاعأجلمنفعلوهومالأفربلأ"قدمماكل!غمارحمنعبدأتالأ

بنفسه.شادهاالتي1أ!ةا!دوهذهفيكشركاءلأكأَتباعايهماينظراتكا6عنه

مادحلهشاتوجا!ّعزا/لمّهبحدلأحداْلشاكأفيعليهمنةلأبآنهيصرّحوكان

:دذاخوفمنآمنهمشجوعمنأطممهماذ6عظيمشيءلأقربائهبالنسبة

لظرةتجر-ْأناطبيهحياومن،)1(المولىعلىالمنعمحقمنأعظمعليهمفحقّه

ا!لاطأحةبمحاشلاتوقامهمءالأقارب!ولاءنقمةعليههذءالهـحمنعبد

أصحابهافيقتلشديدبحنفالمحاولأتهذهعلىيردسوكاق،شحكمهب!حياته

المؤامراتأولحاك.انتقامهمخشيهأ،ابتهمقرابلغتمابالغةذويفمينفي

بنالمة1عبيدأخيهابنوبينهم6م08-639/977عامألأمويين/عله!حفى

؟مأيتهلتكوتوحدهوْلجطاكااهثرقفييهوأخواه"خبابوتافتلاتياابان

أخرىامرةمواحيكتسنواتأربعو:حد.اشحمن)12عبدعمهيدعَاى

لمسفلقيْ،الوليدبنالمغيرةيدعىأ3سخمنلبدثانآخابنهـأسهاعلى

ديناث)3(.آلأفخمسةأعطاهأنبحديهوذشإلاهاشح!عبد:نفىالمصير

المؤامراتوكثرةسلطتهعلىاشحمنعبدغيرةأنيظهروأخيراَ

-!3ص1جرالابلابنالسيراءالحلةفيالر-صلهبدتسصالضالاشمارانطر-1

.49عى،الجمهرة-2

ص،ج،النفحفيالمسهبرواية-3
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/ص156عامنممابدأتوهكذا6اليهالناسبأقربحتىيشكجحلتهعليه

سأعده6بدرمولأهحولوتحومقلبهتملأوالريبةالشكطيوفم772

منعددآلهأخميئالذى1وقائدهدولهباءفيالدلبناتأولوضعفيالأيمن

سلبأنبعدالثغرألىإ!فاه.انتصارمنأكترباسمهوآحرزالثورأت

1(.نانير)لدامنلفآأبمينأرلككلهذعداغرمهأو،ملاكهوأهـهدوعفتزوانعمته

الرصعبد!ولةالخا!رجيةالعلاقات

آولأهمامجاورتيندولتينعلىالرحمنعبددولةعلاقاتاقتصرت1

الدويلة1وثانيتهماالداخليةابالحركاتاختلطتالتيالقويةشارلماندولة

.الجزيرةشبهشمالفيالصغيرةالأسبانية

الألكالولنجيينمعالرحمنعبد!!تات

المصبيةبنقمة6والكارولنجييناللرحمنعبدبينالحلاقاتإختلطت

الشرقيالشدالمنطقةفيألانصاريون1يمثلهاالتيالدرح!ت1عكعبدليمانية11

وقد.الغربيالمجنوبفييمثلونهاالحضارمةكانكما،الجزيرةشبهمن

ملائمةمدينةوكانتالولأةعصرمنذصرقسطةافيه!ؤلاءحركةتمركزت

نقرآقويآتححصينأحصنتوقدءالخصبشديدةمنطقةافيتقعا!للثورة

وايذائهمتجوحشهمآنذاكالممروفين(البشمكش!)الباسكون1لمواطنلمجاورتها

الىأضف.للكارولنجيينالتابحةسبتمانجامنلقراهاوكذلك6للمسلمين

لَليالأسبابوعذه.الادارةمركزقرطبةعنبحيدةكاْلتان!ذلككل

سيتونونالذينالولأةلأغلبللثورةانغرياتكل-لمجدمالمدينةهذهستجحل

الرحمنعبدحكمفترةمنالاْلي1النصففي.المقبلة1الحصورخلالحكمها

عنيفتشكانانهويظهر6أالمربييقظانبنسليمانالوالي1يحكمهاكان

وجدهموقدقرطبةأميرع!لىالثورةفيمحهويتحاونونأزرهيشدسونحلفاء

رايةالاثنانفرلىفع.الأنصالمرييحيبنبحسينممثلينالأْلصاريينفي

.453ص،عنانتحقيق،الاحا!لة1
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أرسدهالذيالجيشأماميصمداأناو،استطاعام977هـل!163سنةاثورة01

الجذامي.عبيدبنثحلبةقاْلدهباالحيلةيأضر!أنثمالأمير

انتيالهزيمةلتلكلثأرومحاولتهالأميرغضبعاقبةخئسياوربما

سرقسطةفيالأْلصارييحيىبنا!حسيناحليفهالواليقركبجيشهاكحقت

بماوش،شارلمانأممارولنجي11الملكيقيمكانحبثءباد!بادنالى1وتوتجه

وشقه.ثورسيدأبوالرحلةهذهفيهـافقه

لوءباردياعلىاستوقفقدكاكثيرامملكتهحدودوسعفدسثارلمانكان

.شكولأ6أررانوبانهرحتىالجرمنأ!اضيفيفتوحانهووصلتايطاليافي

الأيبيريةالجزيرةسثبهضمصوقوتتركز6برأسهتطوفكاْتخيالأتأن

ديكون.المسيحيهالىحظيرةتها9واعامنهاالمسلمينوطردالواسد4مملكتهإلى

شركانتالتيالأ:لىاالمأثرةبعداطكنيسةثانيةكبرىبمأثرةقامقدبذ!ك

الوثيين.الجرمنبينالمسيحية

عبيدبنثحلبةبينهاوكانالعربيينالواليينمناطداياأقبللذلك

ليقومرهائنمنهماواستلم6سرقسطةعلىالفاشلةالعحملةقائدالجذامي

.المامنفسربيعفيبالخملة

الأيبيريةءالجزيرةشبهنحوكبيرجش!رأسعلىسثارلمانتوجه

(.وحلاشزروابابالمربيسميها)رونسيسفالممراتمناصيريهافاجتاز

وتوجه6اءخضوعهاتقطنهاال!تي1الباسكونقبلأللأعلنتحيثببامبلونا

وصودهحالأبوابهادهستفتحبآنهايقينعلىوهوكاسرقسطةالى1ذل!كبحد

نآاذ6بالحسبانيكنمالمحدثلكن.الحربي1أةنوعدهحسبمااليها

للملكالمرافقالسابق1احليفهالمجنظهرقلبالأنصارييحيىبنالحسين

اضطرمما.الغازيالجيشوجهفي،المدلنةابأبواوأغلقالكار،ولنجي

المؤنلأثكاسريحاَبفتحهايأملوهوالمدينةعلىاحصارالضربشارلمان

ابنا!هأكدكما6طويللأمدا!صاكأ3تحملتستطيعو،ضئيلةداخلها
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عليه.مثابرأشارلمانوظلمنتهظرآكانمماأكثراحصاراوطال.احربيا

واْنجهالحصارففكعيهبثوشةاحجرماْليةالأقوامبدضقيامنبآبلغهحتى

به.اضنريربااياهمتهماْكأسيرأحربيايقظانبنسليماقمحهحاملاَغالياْلحو

فيييرأنجيشهعلىكاث!وْسيسفاللممراتشارلماتعبورعد

عليهاتطلالتيا!سحيقةشااضتقه11انالودإعبروطوللة!قيقةصفولْى

الباسكونمنعصاباتا،تكمنكأْلتوفيها،اس!صبفةااتالغاباتكسوهاجبال

الحربى.يقظانبنسليمانش!ا!لماتلأسيرابانكأأصهاعلىاممحربمن!"خرى

وكانمبرمآقضاءعليهافقضتاحجبشصهـةمزعلىا!صاباتأهذهانهـانت:قد

للكفياصطوليةاا،وأعماموتهختدتانذيرولأنداكيناْلادوقاغتلىايين

المربيابنااستطاعااكجواهذاوبنهتيجة.الممروفةرشلأْلدأْلشودةالموقحة

منبتدبيراغيلحيثصرفطةالىممهوعاداالأسيرا!دهمواإصتخا،ص

.ا!،نصارييحيىبنالحسين

اعادةعلىاهتمامهاسحمنعبدركزاصحملةهذىمنالخلاصبحد

يحيىإنالحسيناضباقيزعيمهااءفخضعصاإغهحظيرة11سرقسطة

مطقبتهفيوفساالأميراجهاافحادن!ثآنيلبثنمثمارهائنمشفدا،ْلصا:ي1

.م)1(782هـ/166عامعنوةالمدينهاحتلالبحديهذشومعاقبة

لحوسياستهتغييرفيأثرسرفسطةعلىحملتهفيشارلمانلخبةكاث

صياسةاقولجأ،الهجوميةا!سماسةاعنتخلىانهيظهر19كااجزيرةأشبه

ص978!!/165عامأمبراطوريتهضمنأْشآوهكذاءأررفاعاصفةعليهاتغلب

باسميشتهرامبراطورآسيصبحاونيااويسلأمنهوأعطاهااكيتانيامملكة

الأسلاميةالأراضىمراقبةالمملكةهذهمهمةأنويظهر6التقيلويس

الممتلكاتعنأ!دفاعاأخآمينابرهش؟كرالبيرينةبينالواقحةالمجا(ورة

أيةعلىفرصةتسنحعندماشالأستيلاء،المسيحياهـالغربالكارواضجة

.57-56ص2حالمغر-الباد.عذارلىالن-ا
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رحفقأنالدولةهذهواستطاعت.سهلةفريسةلهمتبدشاسلامية1أرض

موتفب!خيروْلاباحتلال(الأسلامديارحسابعلىكاهـ:ا:جيتوسعأول

انذيالطريقفيخطوةأ:لبذلكفخطت،صنواتبثلاثالرحمنسكلبد

يغص!ما!ذيوااطكما!ولنجيبنالأسباْليبالئغرصميماتآسيسالىبمدفيما%دى

.\،اسباْليةسْ!رقشمالعنمتحددةمناطق

أششوريشدرلةمعالرحمنعبدع!وقات

معالخارجيةعلاقاتهعلىالداخليةالرحمنعبدشاصةآثاراْلعكست

علىفضائهشأتمنكاناذ،أششمالية1نيةالأسبا!لداويلةاشتوهـش!دولة

المسيحيينعواطفدحوهماالتْانالقبلبينزعملألهاحكم:علىالحصبيات

الزعماءأونئكثارهاأالتياحر!بواالفوضىلأن.د:أخهفي.بحيشونالذين

تخلوو،6لأطماعهمعرضةكانواأغنياءهمأنكما6با.لأذىإ!متناكاْلت

استرصا،الأغنياء1همؤلأءبعضمحاولهعلىتدلشواهدمنا!عربيةالمعادر

.لهم")12إ!ضياعبتقديماشعماءأوائك

ديالمطالحماسفتورعلىا،مرهـهـايساعدآنفيه!يب،وممأ

العتوإرهذاحدثوقد.اشتوريشملوككأعايامنالثَثيرينعنداطمسلمين

الرحمنعبدرايةتحتالأصلامةالأْلدلساقوىفه"و-تتوقتفي

مهابعحتىووصولهالأميرجيشعبورفيمظاهرهاباَجلىقوّ-كاَوتجتت

الرحمنعبداستغل.الشىصالمسيحييعلىأجزيةاشفرضهابرةنهر

تطبيمقفي6قوتهمنالخوفشالهالمحادياحماساقور:السابقين1الأمرين

تولةعلى6الداخلمنالثوراتسصْسياسة6ْالثولمارصْدالمعروفةسياسته

اخلهاداوجدوهكذا.الداخلمنسياد-كاتقويضفينجحشاشو!يش

جدوىوعدمالامويالأميرلرغباتللخفوعيدعوا)حزبيشبطما

1-124.E.Levi Provencal, Histoirc dc 'lEspagne Musulmane. .T .I P

.63-61ص،الالدلىاتاحفىالقبائلزءصاءلمضمعارطماصقصةانظر-2
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علىا!سائراالكاثوليكيا!وْسواخليفةواغتيلوجههنمماالوقو!وصْرورة

منئلاثةسنةوعشرينخمسخلالبحددوتتابعكاالمسلمينمعاداةسياسة

يقضونالأتباعبثابةلهإنوافكا6دحمن01عبدمنوتأييدبدعمالملوك

أفرادوهم.،3ول!"3!عولزر30"بالخلحاءشهضأمنيخضحونحكمهمسنوات

اطلوكهؤلاءكانكماكاالرحمندعبدالتبعيةلسياسةالمناوئةالجماعات

!يماتضمنتاذالأذلألحدالىأخيرأَوصلتالتيالماليةاجزيةايدفحون

اشتوكأيشفيهؤلأءحكمفترةالبعضويسمي.عذ!أءماثهتقديمتضمنته

حصْاريأبلفقطسياسيآقرطبةفلكفيتدورلأكاْلتلأْلهاانمحرّب1فترة

أندلسياتبناءأكانجلّهم،اغترةاملوكهذهأتذلكداصلعلى:أكبر.اْيضاً

.اغترةاهذهسبقتاضيااحروبافيالأسرطريقكلتالمنطقةالىوصلن

بينفريداسموهو6مور.بغلألومنهمالاخ!يراسميكونأنإصحضاويرجح

Maureلأمهصفةعنعبارة6المسيحية،اسباياملوكأسماءجميع Captae

.أ9(كلقبعليهأطلقت6المسلمةالأسيرةأي

عملهوأهميةالرحمنعبدن!ية

نوفي788عاممنايلول03هـ!/729شةمنالآخرربيع25في

الأنديسحكمأنبحدعامأالستينعنقليلايقلعمرعنالرحمنعبد

انهالجسمانيةصفلألهعنالمؤرخونلا:يروي.عاماَللاثينثلاثةافيحوا

له(الشمحاسةفقدأممما)آخشمآعو!6اغوامالحيف،ْالقاهةمديدكان

وجهه.نمماخاللهالحارضينخفيف(الشمحرآحمر،)أصهب.ضفيرتان

له.المحاصرينالقدماءأنظا!الرحمنعبدعملعظمةاسترعت

ارسهممدااخلافعلىالجميعباعجابواستأثرتالمحدثيناصاخينوا

للمنصورتنسبالتيالشهادةكاْتهـربما6اغكريةاومذاهبهمالتاريخية

بصورةاهـحمناعبدوعدوعامةبصورةالأمويينعدووهو،فهالحباسي

.Perez de Urbel Primeros Contactos 00 Arbor, abril .T XXIV. .5391 P

031-803
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صقربلقبأحقيحتبرهفهو6فيهلقدماءتفكيرلنايحكسماأوضح6خاصة

القفروقطعالبحر"عبرلأْله،الملكوعدمماويةمنوكذلكاتهذامنهقريش

الأجنادنوجنَدالأمصارفمصتربنفسهمن!فردآأعجميآبلدأ:دخل

وهوقامانهلَما،شكيتوصثدةتدبيرهبحسنعظيمآملثَاَوأقاماوينالدوا

وافتتح6بالأندلسالخلافةبتوطيدلحزمهمستصحببرأيهيدمؤبنفسهمنفرد

.")11اصلأدريناالجبابرةوأذلالمارقينوقتلالثضور

لكن6الرحمنعبدعهدفيتمالذيالحملعظمةفيشك،فلاْلحنأماْ

منكان!دءالشخصيخَثِقهمنبكاملهكانبأْلهالجزمالصحبمن

ت/،لاكتسبتهاالتيالحيه!التنظيعفيالأمويةالأسرةاسدلتقاحاملاجهة

تقربمدةالأجناسمتاينةطراهـ،امتراميةواسمةلأمبرإطوريةحكمها

وا،ْلصارالموالىمناتومساعدينبجماعامحاطآكادْاْله،كماكاما!فرنمن
---ح!،

يحرفالأندلسنيكانوبحفهم6اضنظيمية/1بلاعمالتجربةذابحضهمكان

إلامويينموافيآثالالأصالاحووسائلفيهاالحكم1ضحفنواحياوأوضاعها

بحضأنعلىشواهدولدينا،الحاكمةالقوطيةةالأسابنالذميوأرطباس

تحديدالمستحيل1منلكنه.هيؤلأء)2(بعضبنصيحةعملاتمتالتنظيمات

الىكلها!ملانهزولذا6الحظيمالعملهدافي!ؤلأءمنواحدكلدو!

كلانأساسعلىوانماوحدهمبتكرهانهأساسعلىلأالرحمنعبد

اشرافه.وتحت،باسهجرىاْلما؟جرىما

الرحمنعبدعظمةنواحي

/الداخلتلنقعفتفىاشحمنعبدعهدفيتمالذيالحملأه!صتكمن

وترسيخعليهالحِفاظِليسائلتآميِن،وثانيِتهماالجكِمِالىصولاأولامما

مدةتميشأناستطاعتالأْلدلسفيالأمويةالدولةأنلأيحْفىاذ6بنانه

.المشرقفيعاشتهاا"لتيالمدةأمثالثلاثةمنتقر

6ص2ج،يارءفبنا-1 - 5 t

.901ص،عناقتحضق،الاحاطة،الخطيبابن-2
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الحمالىا!وصول

وسرعةكاالأندلسياقع0الوظروفتحليلفيهنااسظمةاتلاحظ

داحتر.ال!ظروفهذهتطوريهيئهاصناسبةفرصةكلاستغ!لفيالحركة

الدعوةبثومباشرة،لمةا!دوالافامةكمكانالفترةتلكِفيأتالطباالأْلدلس

للمحركةتحركاتيماثمارحمنعبددهـولش6ْفيهبدأتأنذيالوقتفي

كاطريقهبأفضلونفّذوقتآحسنفيجرىفيذكل.أثاءهاوسلوكه

ا،غلبيةنمماوالتحكمالسيطرةمنؤلميلةقتةمعفردتمطَينالىأدىمما

منالنوأحيأقلللحكمالوصوليبقىذلكشمع.الساحقةشالأكثرية

شفدتالأندل!مَ!بالذاتأرضذالكأن6ةجدَحمنش11ءبدعملعظمةاحينو

وهي6المضمارهذافيسابقةتجرةةء-ضواتبهـددةالرحهنعبدوصولفبل

بالألَثريةالقيسبةالأقلية،ها3وحلَاالصميلالتيْلقذهاالمحقدةالمملية

احلَم.المة!ومتغييرهحمنااعبدعملفيالأعظماجاجبابقىو.اليمانية

الحكمهة،ومتغيير

كاْلتْكلوالوجودفرغم!افبليةالرحمنعبدفبلالسلطةكانت

آئناءيستطيعلأالفهرييوسفلرىذالمثْعلىوكفلنزعيمهاتخضعويلة

يخرجبينماءشخصاْمنخسيناكلكئرجمعسرقسكلةفياصلصجلأليماْليهحصار

المفهوميتجلىكما.المحاصركأعيمهملأنقاذسرقسطة،الىالقيسيينآلأف

بضهأانتصار1والأندلس!امارة1علىتنازعهاعندأعقبائلباَناطسلطةالقبلي1

علىجريآثنيعبشكل؟خصومهابالتنكيلالمنتصرةتقومءالآخرأصحضاعلى

كانالنظامهذاومثل.الأمارةدفيت!ضفيولأالقديمةالبدويةاساداتا

الرهيبالداخليللتمزقلظرا-ْأْلهكما،اطعصراضسبةباجداَمتأخراً

ئبهأرضفيوالأسلامالعربقضيةعلىخطرآكات-عفهنتجاسذيا

الأسبأنية6المسيحيةيلةأنالدواسالاينربعنالأيجبو.الإلبيريةيرةالجز

وأخيرآ6الفترةتلكفيلةأ!دش"امقوماتكلاطاأصبحتواوترعرصكلتاتنشأ

يقومالتيالأسسوتداعيانهيارهةزرشرذاتهفييحملأضظاماهذامثلكان
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بينفبليتحالفدعامةعلىأولأيحتمدالأخيرةمرحلتهفي3رأرناعليها.فقد

قاعدتهتضيقوأخيرأ6فقطقيسيةدعامتهتصبحثمكاليهأصطْأوجذامالقبسية

بنعامرال!قيسيةاغب!لِةابطونمنوأحدةطنعلىتقتصرعندماشذاك6جداْ

وعقيل.قشيرعمومتهآلناءدونكلاببطنفيسود،صحصحة

بالأميرمشلةالدولةصلطةاحلالفهواشحمنعبدأدخلهارزكمااالتفييرأما

نذا6ومنازعاتهااغبلأَللافوقكاْتهذهاررواتاشسلطةالقميلةِسلطةمحل

آتباعهمعفرطةويدخلاغيسيةاعلى.لنتصرعندماأنرحمنعبدْلرى

عداغبائ!ازعماءيفحلكا!كماالمهزومةا!صببةبايكللأءاليماْلية

واخضاعا!سلطةابنيلاكتفىقانماكالأةالرعصرفيخصومهمعلىاْشصا!هم

كانتا،مير1بشخصيةممثلةاسلطةاهذهأنكما.أصسلطاْلهالقيسيةا!حصبيةإ

بنلججلجدبينماْوهكذاكاوْلواهيهالأاوامرهااالخضوعأتباعهاع!لىتفرض

ا!ن6ا!سنافيالطاعناصثيخاقطنبابناغتكاعنجندهينهيالوافيبشر

يأمرقرطبةيدخلعندماالرحمنعبدنرىصاغيةاذناَتلقلمأوامره

تفحلكانتكمانساْلهموسبىالقيسيينممتلكاتبنهبالقبامبحدمالبمانية

عليها.كأأيهلفرضش،السابقفيحروبهافيالقبانل

ا!سدطاْله6القبائ!اخضاعبحدحمنااعبدأيقوأنالطببحيومن

تحقيقهيمكنلأأمرشهو6الأندأشؤو!كلعلىوالهيمنةبالأشرامْ!

حكومي.جهازرانثماءالا

إلالحكوميالرهـازتئظيم

الىحمنعبدأياممنذاظهوكأباواسعحكوميملامحْلظيم:!أءت

دفيقة6بصوهـةوحد:ددآبماددتبياقفيشجحهالمصطدشأنصاوا!داخل

المراجع.هذهفيذكرآاخانج!التياعنواحيابذكرسنكتفيلذا

الجيش-آ

أمدأستبقىالتيالملامح%:لارحمنعبدءكدأولفيإظ!و!بابدأت
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اِعجندبنالجييثىالسابقالحهدعنشرثفقدكاالاندلسجيشفيطويلا

عقدشخصمنهاجماعةكلرآسعلىعشائريةجماعاتمنيتكونوالحرب

دعيارستقراطيةطبقةبعدفيماهيؤلأءكونوقد6اءالأمر،اأوالخلفاءله

بلديينيرشاصينرئيسيتينالىفئتينالجيشهذاينقسمو.المحاقدأهلا!صحاطا

اررقه.اهذهالىوصولهتاريخنحلملأ6الدعطاءفيدفيقتظاممنقماولكل

!الأثةمدةبالغزوالغازياللواءيقوممقيمولواءغازلبواءللشايينكانفقد

لهالمحقوديقومالغزووبحد.انقفائهابعدالمقيماللواءبنظيرهيدالأشَهر

فيمحلونهمكاالحطاءيستحقونممنا!لهلواتحتمحهغزوامنآسماءبتقديم

والقرابئالمراتببحسبيختلففكانالعطاءارمقداأما.لهتكرمةفولهعلى

منلوأقرباؤهارديامائتيمنهمالواحديمطىالمعاقدفأصحاب.لهللمعقود

غيرمنكانومندنانيرعشرةيرزفونفثَانواع!هبنيأوبنيهأواخوته

لوائهمعقدمدةفكانتالبلديونأم!ا.دْلانيرخمسةر!قالعقدبيوتات

عديرتزقكالىْبحقدوالغازي6امقيما514باللوبحدهايدا"لأشهرستةالغازي

.1(شيئأيحطونفلااهمالمحقودغيرأمادينارمائةالغزوانقفاء

علىثبتمنالجندمنأبقىانه4السركةهذهتجاهعبدالرحمنسياسةكاْلت

ينقنسرفيجندىيحتننراهوهكذا6ضدهواثارمنيةلوأسقطابينمالهلولأءا

تختواالذيناَولئكمنلهمازعماءا/لبيرةنمماالنازلودمشقبجيّانالمقيم

مععليهثارالذيباجةجندأما.المصارةفياليهو!أنضقوأالقيسيةعن

عبدرَغب.أ+(لواهووحملذكردوأخملالديو)انمنآسقطه!دالحلا1

عنصررحمةتحتنفسهيتركولأجهةمنالمجندهؤلأءعنيحوضبأنالرحمن

تحذيرهبدليل.يخشاهكانالذيالقبائلأبناءمنالعربعنصرهوواحد

انهمناياهممنذرآ6ضدهاليماْليةا"لمربيةالقبلأللالىالأنمضمامهنللبرةهـمرة

.وهكذا(""لاندلسtفيبقاءبر(للبر)أيلهمشلهيبقىفلنالحربانتصرااذا

.111-011صعنانبتحقيقالمطبوع،غرناطةأنجارفيالاصاطة،الخطيبابن-1

.+ص،الممطارالروض-3

.36عى3ج،النفحفيحيانابنرواية-3
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كما"الديواانفيبالأندلسكانواسنالمحكثيريناوأدخلِبالييربرأولأاعتضد

خلفهمنوغَباحسانآعليهوفدلمنفأحسن6ةوالفدْبرالىعنهموجه

جندهرقمحتىوصل6الحبيدأمنكثيرل!ؤلأءبالأضافةاشترى1كما1(،)بالمتابحة

يدعومافيهرقموهو6ألفاَأربحينابنحيانفولحسبالمنصرينمنهذين

ننظيمأما.صودانيونالحبيدبإنكانانهعلىتدلشواهدوهنادُ.الشكالى

الىمنقسمأقبلاكانكمابسيطأارحمنءبدعهدعلىفظلالجيشفرق

وخيالة.رجالة!رقتين

الولايات-ب

6الولأةعصرفيقرطبةخارجالحكمانعلىالشواهدمنالحديدأ!ينا

الغالبةالقبيلةلرئيسالمنطقةحكموكان،القبيلةأستقلالبدأديهصاد

ئورةلكن6الخطنفسعلىسارامرهاولفيالرحمنعبدوان،عليها

امراءَمنهمبدلاويضعءاغبلييناالزعماءهؤلأءيخلعجحلتهعليها!صبياتإ

للفهريينكانتالتيطليطلةولايةفيحدثكمامواليهمناوالأمويينمن

للحضارمة.كانتالتياشبيليةوافي

الرحمنعبدعيّنوقد.منهملرؤساءيخضحونفكانواالذمةاهلاما

الىيقيم(القومس)اغمصاباسملهمعاماَرئيساَالأندلسفيمرةلأول

المنصبهذاتسلّموقدالقومعلّيةكأحدويستشيرهقرطبةفماجواره

المسلمينالحربالىأ"نضماالذيالقوطي1اخيلاحزبزعماءأحد(ارطباس)

الأندلس.فتحفيوساعدهم

الضطءا_ص

قاضيمنصباستحداثانالأندلسفيالثمائعكانالقضا+يدانوفي

.601عى،المضوعةالأخبار-1

16ص،الاندلىافتتاح،القولجةابن-2
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واالحضرةلقاضيلقباَ،تقريباَالأْلداستاريخطيلةظلالذي6الجماعة

نمماالقضاةقاضييعادلماوهو،اررولةا!لدلسيةأقضاةولكبيرالحاصمة

يسمىكانيزيدبنيحيىالقاضيوانالرحمنعبدزمنالىيحود6المثرق

تاضييسمىذلكبحدفاصبح،الجندبقاضيالرحمنعبدتسغقبل

-.َ)91الجماعة

.28عى،قرطبةقضاة،الخشني-1
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ا!راج

!!إلابمارة

التوطيدفترة

نظرةالقاءمنلنالأبد،الحصرهذااحداثبحثفيالخوضقبل

لحبتالنيالقوىمحرفةبالأمكانيصبحكي6الأندلسيالمجتمعتركيبعلى

العصر.هذاحوادثفيالأولىالأدوار

الامهرةعصرأولىيالا،ندلسي"لمجتمع

وأالفلألحونأولهما:رئيسيينعنصرينمنا"لمجتمعهذاتكون

منهماعنصركلتألفوقد.البلادسكانأوالمغلوبونوثانيهما،الغالبون

عربمنيتألفونالغالبونفكان6والدينالأصلحيثمنمختلفةفئاتمن

ومستعربين.مولدينمنوالمغلوبون6وبربر

سابقآ.محنامركماكادفحاتعلىالأندلس0ألىاهيؤلأءوصل-.العرب

.)1"الجمهرةكتابهفيحزمأبنانزولهموأماكنانسابهمعنتحدثوقد

فيمالكنهم6عداهمماكلمنأرفعانفسهميحتبرونالقبلاللابناءكان

لَانو6دولهالداخلاالرحمنعبدأسسأنإلى6متسااوينكانوابينهم

أ-انظر:

"Elias Teres, Idnaies Arabes en al- Andalus, segun la, ، Jamhara

2-1..m,Al- Andalus, vol XXII, Fascععك-de Ibn
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علىتوافدوامنهماكثيريناأنكما،اقرباءهفاستقدمتدعمهل!مبيةبحاجة

ملجأكنفهنيووجدوابانتصاراتهعلمواأنهنذانفسهمتلقا*منالأنداس

طبقةالأندلسي،المجتمعناكونوآنيلبثواولم.ا!باسيينامطاردةمنأمينا

بلاطهفيبالأميرتحيطكانتالقرشيينبطبقةعرفتالدمنبلاءمنخاصة

ب!متيازاتتتمتعكاْلتكما6الرسميةالأحتفالاتفيغيرهاعلىالمدمحقولها

كانواافرادهابعضإنذاكالىأضفءالضرائبمنالأعفاءمنهاكثيرة

الصروفالديوانالغايةلهذهأْلسْيءانهيظهرو6كبيرةمرتباتيتناواسن

نقيبأطقرضيينفأصبحالمستقبلفيا!بقةاهذهلظمتوقدْءقريشبديوان

الأمويين6جانبوالى.)1(المشرقفيالهاشميإن1طبقةنقيبشاكلةعلىخاص

الرحمنعبداياممنذخصتواالذينءالأمويينمواليجماعاتبرزت

منهماشتهرانالامارةعصرخلالفييلبثواولم6والوظائفبالأقطاعات

نبالتهاقامتالتياضبيلةاالطبقةتلكنواةفكونواالبلاروفيالموظفينكبار

.اخلافة)2(اعصرخلالالآحدإثفيباشزاَدو!اَواحبتءالوظيفةعلى

البربر

وقدكازيادبنطارقحملةنمماالأندلسالىاكبربركتلةوصلت

المربونكلثورقهمقامتوعندما6الجبليةالشماليةالمنطقةفياستقرت

عامالقحطحدثوعندما6افريقياالىعائداالاندلسمنهمقسمغادربهم

أدىمماالبربريقطنحيثالمرويةيخرالهضابمناطقهـتأثرت329

يستطعلمهناكمنهمبقىالذيأقليلوا6لبلادهمأعودةاالىآخربقسم

تحتالبقاهيستطعلمانهكما6الأسبانيةيلةالدوهجماتضدعنهاالدفاع

.الأخرىالاندلساراضينممافتوزعأرضهعلىاستولواعندماحكمهم

متفاوتةباعدادجماعاتالأندلسعلىتفدصارتءالأولالبربرهؤلأءوالى

.3!ص،لبمهرةا-1

51عى.لأج،السيراءالحلة:اننر_2 f V - \ f،21ص،المحطارالروض
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بدافعأتىماالجماعاتهذهفمن،الأولىالموجةعددالىلأتصللكنها

جماعاتكانتماومنها6الامويينالأمراهأوبالولأةتربطهالتيالولأءرابطة

المرتزقة.المحاربينمن

أنهالأ-6البربرمنمقامأاَعلىآْلفسهميحتبروناكانواالعربأنورغم

vيعلىالمالالمذهبصيطرةيامأمناعتبا!ا6:خاصةالفترةفيهذهبالبروزبدأت

ذاتاصبحتوالبربرالحرببينهمكانالمالكيينالفقهاءمنطبقة6الأنداص!

ا\سواق1أهلعلىبنفوذهاتحصنتمنهحرمتاوحينما.البلا!فيكبيرففوذ

وتقوتالأمراءبهمحاربت6يدهافيقويةاسلحةاصبحواالذينوالحامة

عنتخرجلأفههيةكانتسو/1ءكاالأخرىالأسلاميةالمذاهببتسرلمنعبهم

اصثيعة.واالخارجية2وكالمحتزليةالفقهاءنظرفيمارقةأوءالد!ةّجماعة

لمولمون5أوالمسالمة

يشاروكان(البلادسكانمنالأسلاميالدينفيدخلوايناتاوهم

كاكثيروناناسالمجتمعفيهؤلأهبينمنبرزوقد6الأسمينبهذيناجهما

الأموالبدفعآباؤهقامانبحدالأشانيأصلهونسياغاتحإنبابعضهماْلدمج

باسماءاحتفظواوآخرون.عربيان!االن!ابونلهيلفَقكيا!ائلها

لبانةعلىْفيلكفتدلرومانيةتكونكأن،اطفخرمجالأفيهالآن.عانلاتهم

التسميةفى6وضبرقةانجلين)ساباري!سوبنياْلخيلينوكبنيقديمة

وقد،السابقةالمالكةالاسرةالىترجعقوطيةتكونأو6()9(الحربية

.هذابنسبيفتخروكان،القوطيةابنباسمالمؤرخينالنحاةأحداشتهر

واليهودالمستعربون

الأسموهذاءدينهمعلىبقواالذينالأسبانالمسيحيونهمالمستحربون

الاندلى،رجالتأريخفياثتبس،حنانبابنالمروتخلفبن!يانمروانابو:اننلى-1

تحقيقالمقتبس،بعدفيمااليه!سنشير.74ص،انطونة.م.ملشورالأبتحضق

.أضونحققهاالتىالكتا-منالأخرلىالقطععنلهتمييزآ،ملئسور
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للحربيخضوالمممن6الأرجحعلى،الثمماليونالأسباناثاهاعطاهم

،وكلأدت"النصارىاوالحجم"عليهمفيطلقونالحربالكتابا"ما.المسلمين

مركزهمطليطلةوتضبر6وماردةوقرطبةواضبيليةطليطلةفيمراكزهم

اساقفةوتحيينتحيينهوكانكاالأسبانيةالكيسةمطرانمقرلأنهاكاالأساسي

الخليفة.اوالأميرلتصديقيخصْعالأخرىاللالةالمراكز

وقفوا6القورواياماوأخربهمحلالذيللاضطهادفنظرااليهوداما

الفاقحالجيشفاستخدمهمءالمؤيدموقفالمسلمينالفاتحينجاْلبالى

لفتحتوجههأثناءاب!خلتهيحتفطكي6يحتلها)11التيللمدنكحاميات

وازدهرت،كبيربرفقالفاتحونالحربعاملهملذلك6الأخرىالأماكن

فيانشحارهمورغم.الأسلاميالحربيالحكمظلفيياوفكرمالياجماعاتهم

ضاعحتىبهمقحجكانتالبيرةكورةأوغرناطةمنطقةانالا-6المدنجميع

إليزعن.ذلكفيالألسنكلعلى")12إليهودغرناطة"تحبير

701ص،ن2عفتحقيقالاصاطة:انظر-ا

.23عى،المطرالروض:انظر-2
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للعصرالعاهةالسمات

عصر6باسمميزناهوقدمlkص/N28%,3سنةحتىالحصرهذاامتد

اقسمنجبينحا.ا!سابقةاالفترةعنكلطاختلافأتختلففيهالحامةالملامحلأن

نارأينا6السلطةعلىوالحناصرالقبائلبينالصراعبطابعكلهاسلأةاعصر

الذممماءالداخلالرحمنعدبإنالنزاعبطابعاتسمالرحمنعبدعصر

منةحرالميشعلىاعتادتاختيالقبائلوبين6الدولةسلطةيئل

لمالماضينالحصرينسمتيان6فيلاحظا/لأما!ةعصرفياما.الخضوع

البربرقيامفيتمثلت،عنصريةنز!اعاتبقايافيهبقيتبل.مائياْتزولا

عدةباثورة6وتاكرناغرناطةمنطقتيفي،الجنوبيةالجبالفياقاطنينا

بينقبليةمنازعاتبقايانرىكما.)1(يجاورهممنعلىوبلاغارةمر+ات

فيحصلكماالطامحيناحدرايةخلفحيحأمتسترة6واليمانيهالمضرية

حدثكما،ويمنقيسبيندمويلزاعشكلْعلىسافرةاوءصرقسطه)2(

منوكانكاالخرابيخهاواحلتسنواتستاستمرتالتيتدميرفتنةفي

.)3(مرسيةالىفهااسلأيةأهركزنقلْشائجها

الحصر،مدىعلىمحدودةالفتنهذهتعتبرذلدكمنالرغمعلى

بقايامنتكونانتحدوولا6احداثهمنجداَيسيراَجزءاَالأتكو-نلأ

محروفأيكنلمجديدمحركيسير!هافكان6الأحداثاغلباما.الماضي

ا!ربوا،الأميربسلطةسثلينالضالبينبينالنزاعوهو:السابقالحصرفي

.15ص،7ضأ؟31!-318و441ص،6ج.لكاملا،ئيرلأانج!ا-)

Nص،6ج.بقلسااالممدر-2 1 A - N N V.

.004و'CAIعى،6ج،بقالساالممدر-3

-301-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المولدين:بقسميهمالبلادسكانمنالمغلوبينوبينءجهةمنالمسلمنِ

ثانية.جهةمنوالمستعربين

الأنداعسفيالأحداثمسرحعلىظهر6الحاماكزاحهذاجاْلبوالى

لمالمجموعاتأوالفئاتهذهفيالرابطةلكنكاالفئاتبينشأناأقلنزاع

داخلالمذهبعلىبلالسابقالحصرنيالحالكانكماالدمعلىقائمةتكن

الأسلامي.الدين

الحضاريالتقدمهيبطابحهاكلهالحصرهذاتطبعالتيالثااْليةوال!سمة

والمفلوبينالغالبينبينا!راعافركم.بلاندلسالفكريالأزدهاروبداية

لسبي.سلامْعصركانالحصرآن1/المختلفةاالمذاهبذاتالمجموعاتوبين

6الأقتصادىالميداننمماالجهدفيلالىالمجتمعمنكبرىاقسامانصرفتوقد

ثابتةاصبحتالأرضانكما6السياسيالمجالفيامامهاالباباغلقانبحد

الرحمنعبدأنشأهاالتيالأداريةوالأجهزةكاملا-كيهاايديفيتقريبا

والثرواتتزدهرالزراعةجحلهذاكل.يومبحديوماتتكاملصارت

وخاصةايضاالتجاوةفنشطت6توجدالترفئعبضالىوالحاجةتتكون

بدأتوهكذا.وافكاراكتبادائماالبضائعمعتحملوالتجارة6المئمرقمع

الثقافةمنفرعاكانتالتيالاندلسيةالثقافيةالفترةهذهخلالاضكونبا

شبههيأوروبيةارضالىلهاوامتدادا6َالمشرقفيالأسلاميةالحربية

تموقد6اللاتينيةبالثقافةقبلامحطبنةكانتكانتانتيالأيبيريةالجزيرة

ساحقاانتصاراالأسلاميةالعربيةالثقافةدانتصرتالارضهذهعلىالتصادم

فيهمبماالموجودةالدياناتاتباعجميعبلفقطالمسلمينلأوصبغت

المسيحيين.

مماتثوجد6بطابحهاالمصرتطبعالتيالسماتهذهالىوبالاضافة

الحامةالسماتهذهاحدىانأوكاقرةفيوتنقطعفترةفيتظهرخاصة

عصرسندرسلذا6الأخرىاغتراتامنوضوحااكثرمافترةفيتظهر

.فتراتثلاثالىمق!مأالأمارة
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البز!ز!رة

(م833-/788هـ172-602)

الأمويةالأمارةتوطيدفترةالأْلدلستاريخمنالسنواتهذهتمتبر

الأندلسبهستتسمالذممماالطابععناصربالتجمعفيهابدأت6الأندلسفي

حإنبالظهورالأْلدلسيةالثقافةمحالمبدأتإد6ْبقائهاايامطيلةالأسلامية

غرناطةسقوروحتىسادهافقهيكمذهبالمالكيالمذهبالأندلستبتنت

تجاهلسلطاتهمتوطيدبممليةقامواالأمراءأنكما.الأوحدا"لمذهبوكأْله

.إدعرشبانتقاليتحلقفيماتوطيدهاوكذلكالفقهاء

لفترةاءمراأ

(م697-788/!018-172)الرضاهشام

هـ913عامواررجمالتدعىولداممنالداخلالرحمنعبدابن

الأولتشرينهـ)1،ل!7297عامالأولىجمادى1فياصرشاوارتقى

YAAصفر3فيتوفيانهاذ6سنواتالسبععنتزيدمدةحكمهوامتد6م

وبتقاهوالحلمالثقافةفيكعبهبحلوواش!تهر6م697ليسانهـلم/018ْ97

وبدأ6بالأنشارالمالكيالمذمببدأعهدهفي.اشضالقبلنيلاهتهالذي

شؤونالدولة.توجيهوفيالامراءعلىالسيطرةفيبارزأدورآيلمبونالفقهاء

التيالحواملمنعاملاَكاللفقها+التقريبوذلكالتقىهذاكوسنربماو

تاريختفضلالصصبومنسنةلبلاخرىروالاتفيالامارةعرشارتقائهذكريرد-1

.آضكل
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اليهالأعمالجلائلبنسبةالأسلاميالمغربفياشواةمبالغةفيساهمت

التيالصورةاجزاءمصادرةعدمنجممنافاذا.عليهالعفاتابهىشخلع

بنلعمرالمحرودتينأصورتينامنس!يجوكأْلهااضهاخرجت6له)1(هـسموها

بالرعية6اهتمامهمنبلغاْله:الهانرى.اصهـيزاعبدبنوعمرالخطاب

فاذاكاولأتهماعمالعناضاسايسألونواسلأياتبايطوفوناطحمالا،ارصا

منالرعايااحداضتكىماواذا.وعاقبهعزا،ظلمارتكابوالعنبلفهما

علىالظالممنالمظلوميقتصبأنامر6ذلكوثبتابوايدعلىاصابهحيف

ومجاهدتالمسلمينثغورعلىحفاظهاما.بالسنا!سنوابالحينالحينقاعدة

وصىالأتقياءأحدأناذ6اكمالاحدّالمجالهذافيوصلضداط!غرة

عدالمسلمونيجدلمالوصيهتنفيذاريدوعندماالمسلميناسرىلفداءبماله

المسلمين.وقو-ةالكفاراضحفواحداَاسيراَالكفرة

علىالصدقةيأخذمصدسقاَاخرجفقدالمثلمضربتقاهكانوأخيراَ

وبنىقرطبةبمدينةالجامعالمسجدبناءاكملاْلهكمالبتهوسثةْاللّهكتاب

بالاموالأصررايصركان"بالناسالمساجدتحمروحتى.ممهمساجدعدة

يخها"وجدمنالىفتحطىالمساجدالىاظلمةواالمطرلياشفيبهايبمثش

الناساحدكأنهفيهاويزاحمالجنائزيحضر"التواضعجمكانكذاك

.،ينالمضمور

مبالنةاليهالأمورهذهكلسبةفيْالمشارفةالمؤرخينبعصْرأىوقد

.(2ةضحةاو

(م822-697/!602-089)الربضيالعكم

للذمممابلالملكعبدالأكبرلأبنهبحدهمنبالحكمالرضاهشاميحهد31

11Tص،المدوعةالاخبارIA-650ص،2ج،عذار!طابن-1 i - T.\

وصنشير.148ص،6ج،65!ا،الأتيرلابنالممروفالثبانيالدينعزأنظر-2

الكامل.باسمهبحدفصا11"
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المرشارتمْى.زخرفتدعىولداموامه.الحكمإماصاابيسناَيليه

سبعمنتقربمدةاماوتهواستمرتعمرهمنوالحئصرينالسادسةفي:هو

لأحديسسحلاسلطتهعلىغيوراًكانانهالثابتومن.سنةنوعئسر

كانهانكما.الداخلالرحمنعبدجدهشأنذلكفيشأنهفيهابمشاركته

منجاء."الربضي"لقبهانحتىسلطانهعلىاخارجينوااعدائهمعفاسياَ

اضياالصفةاما.ضاحي!تهاايقرطبةربضفيعليهينبالثائريمةالذرقكتة

بحدهمإوللبلاطقربهمبحسب!ختلفالأْلدلسيونالمؤرخوناسهيوردها

نحمتهماولياءجدلأنهمساوئهذكريستطيحوالماخلفاءامنبونفالمقر6ّعنه

نابامكانهميكنلمالتقىمجالوفي.حزماَاكلرينعلىقسوتهاعتبرواأتا

علىواركزل!ضهموالصيدللملاهيالأنصرافمنعنهالمشهور.بخفوا

.والعدلالتقىفيغايةتظهرهالتيالقصصواوردواحياتهآخرفيتوبته

رغمفانه6حزمابنالمعروفالقرطبيكالفقيه6البلا!عناجحيدونااما

من!بأنهالربضيالحكمينحتككل)1(لدلسلا!ةوأْلحيازهللاْمويينتمصبه

.")2،للدماءالسافكينبالمحاصيالمجاهرين

الاهارةتوطيدؤننرةأحداث

منبتخليصهاالأمارةعصرمناغترةامذهفيالأمراءسلطةتوطيدقم

سلمية.بصورةآخرالىاميرمنانتقالهابتأمينثمالفقهاءتسف

9-(p$Iوفتنةالعرشلحوlلاخون

علىيتنازعونالذينالمشارقةالخلفاءابناءمأساةالفتنةهذهفيتتكرر

هنالكماوكل6لتورثيهدقيققانونأوثابتةقاعدةوجودعدمبسببالعرش

،2ج،"فاريابنعنهيقتبسهفمصاالمباسمة-الأمويةللدولهحمزمابنمقارلةأنظر-1

.033ص،\ج،النمح-2
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نصاقيْبالعرشالأحننفاظ11علىفهجروا6محاويةبحدإلأمويون01اتبحهتفليد

المحق-هومن:مثلبانتقالهالمتحلقةالأخرىالأموراماءاحاكمةاالأسرة

/الأكبر؟الأبنهواو؟سناَافرادهاابهرهوهلفيالأسرةهذهافرادمن

يتصرفاحاكماطحاهلاتركتالأمورهذهكل؟المتوفيالخليفةاخوةاحداو

.هواهووفقشيئتهحسبتحديدهافي

علىالأعويةالدولةمؤسسلمالداخلالرحمنعبدسارالأْلداسفي

ويأتيهشامويليهسليماناكبرهمثلاثةاولادهمناشتهر:قداضقليداهذا

واعطاههشامابنهعهدهلولأيةاكرحم!تعبدعيّنوقد.اللّهعبدبعدهما

الأصنرابقيبينما،طليطلةحكمسيمانالأكبرلأبنهواعطى6ما!دةحكم

قرطة.فيجانبهالىاللّهعبد

قرطبةفيالموجوداللّهعبدابنهقامالأخيره1انفاسهالأبلفظعندما

اما.الامارةعرشوارتقىايامستةبمد:صلالذىهشاملأخيهالبيحةيأخذ

وتوي.حكمهمقرطليطلةفيأضفسهدعابلاخيهبامارةيرضفلمسليمان

لالهبماْيظهرماعلىيكتفلماللةعبدالأصنرالأخلأنالتالياصامافيموقفه

أكبربحصةاىذلكمنبأكريطمعكانبلواحسانهالأميراخيهبرسمن

الأمارةدارمقرّقرطبةمنخرجيريدماا،يتضَقلمولما.احكمأفي

.الثورةمقرطليطلةالى:وحل

AAY,/-^عاماياضافياالماموفي NYrعلىالقضاءهثمامأ\مير1حاولم

اخضاعها،علىمصسآالثورةمر!طليطلةلحصاربالتوجهأخويهفتنة

وحاولحصارهابعدمتستراَالمدينةمنخرجسليمانانذلكعلىا!داسلوا

حصارعلىتابتاَهشامبقىذاكومع.لهتجمحوااْلصارمعقرطةاحتلال

جيوضهامامصامدةوظلَت6تخصْعلمالمدينةولكنشهرينمناكترالمدينة

سنتين6علىتزيدمدةوالأخرىالفينة1بينالحصارفكبعديرسلهاكانالتي1

الىوتوجهامانولاعهددونهشاماخيهالىاللةعبدخلااعااستسلماْلهرغم
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بلاصلالىذلكبحدوانتقلالأغالبةبلاروفيةمداقامحيثافرلقياضمال

.تاهرتفيالرسنميإن

بينعدةوتنقّلاحتلاا!افيفشلقرطبةالىتوجههبحدفانهسليماناما

تدميرمناطقبمضفيحلّوأخيرإً.منهالهيطرداشْالأميرأخبهعمالكانمدت

شريطةواستسلم6ص749سنةوهيا!سنةادفسفيْللأميرجش!6فأخصْعه

9(.)الرحمنعدابيهتركةاحةعنمصاأفدينارا6.يحطىوانلنفسهالأمان

هـ0186عامماتوعندما.اهـضااهشامايامطيلةهادئينالأخوانظل

هذهفيمجتمحينيكوْلاوا3اخيهماابنعلىبالثورةليقوماالأْلدلسالىعادا

اللّهعبدسارع.متفاوتةاوقاتوفيبهخاصةبثورةمنهماكلقامبلالمرة

اهلهانجقمةلحلمه6سرقسطةنممااولأَوحل6اخاهليسبقالأْلدلسالىاولأَ

المنطقةزعماءلكنكاقرطبةفيأحاكماالأميرعلىاحملثورةالدائمواستعدادهم

بلا!الىابنيهبرفقةذهبته1محاولمفشلمنتأكدوعندماكاضدهوقفوا

الكارواضجي.شا!لمك

الحمءسليمانالأنداسالىوصلهـ،181عامفيايالتاليالمامفي

الأندنس6فييملكهاكانالتياطريقاطولوعاى6احكماالاميرالأكبر

وقد.قرطبةا!اصمةابهااصهاجممختلفةعناصرمنقواتحولهيجمعكان

يمةالهزفيهاكاْتمماركستاوخمساخيهابنالأميروبينبينهحدثت

اثرهاعلىسليماناضطرفاصلةالأخيرةوكاْت،الئالْرا13لصيبمنْدائمأ

المديةزعيمانالأكاهناكالأضطراباتاثارةاصحاولماردةالىبحدهااطهرب

لم.قرطبةالىبرأسهوبعثقتلهثمفأسرهمعركةفيمعهاشتبكانبربري

حتى،سليمانالأكبرعمهمنالحكمخلاصعلىسنواتثلاثتمضيقكد

الكا!وأضجي6الملك1بلارومناللّهعبد!لمالأصغرهـعمه184عامفيعاد

.117-116عى،آج.كامل؟63-61ص.2ج،عذارياس-ا
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حاكملأنقصيرلأمدولثَن6سردسطةكوهـةفيوشقةاحتلالواستطاع

منها.اخرجهالمواررإلمنطقة

ولكن،احْرىانتفاضةافيها*ليهياضسيةفاالىذالمثبحداللةعبدسار

لمهاجمةأنصارهمعيتحركانقبلابمبالفاواصيببالفثطباءتمحاولأته

الصلح.عليهواقترحاخيهابنمعمفاوضاتفيفدخل6الأميراراضي

احدمعلحمهالأمانالأميربارسالوا.شهتطويلاامداًالمفاوضاتودامت

نامقابللأيغادرهافالنسبةفييبقىانشريطةعنهورضاهنالمشهورالفقهاء

لقدروممار!دينارالفقدرهشهريأررْقاَيعطىوانمستقلكأميريحكمها

سبة(ْبالبلتي)نقّبلمالتيينتهمدفيهاد*لآا13بقي.عامكلديناربألف

.آبنمماهـغبةدعا!د،الآميراجهةمنأماا6هـ)80291سنةوفلألهألى2اليها

اختيه.منوزوجهمابلاطهالىعمهأبنيالأمويةالأسرةداخلإصدعا

الصوائفيادةلهفينظيركقائدلأاللةبميدمنهماواشتهرلهانهذااخلصوقد

الصوائف6صاحباسمعليهأطلقحتى،المسيحية،اشتوريشدويلةضد

علىالربضيينهجوماثناءالأميرعنالخطرردفيأيضآبارزاًدورأولحب

القصر.

ال!هلامعوالنزاعالربضهي!-2

مقرالحاصمة1فيقامتعارمةثورةكونهاالىالهيجةهذهاهميةلأتحود

بالذاتالحكمحياةعلىثقضيانمعهاوشكتةالقومنحداَوبلغتالامارة

جهة6منالحامةعلىينالمسيطر6الفقها+بينالصراعءنتحبيرأكونهاالىبل

قيامالىنتاثجهاوادت6الدولةفيالنفوذعلى6ثافةجهةمنالأمراءوبين

تاريخها.اياماواخرحتىالأندلسنيقائمأظلالطرفينبينوئامعلاقات

ومقدماتهالنزاعجلور

المتوفىالسورىالأوزاعيالأماممذهبالأمراولفيالأندلستبحت

.4k"T-363ص،2ج،السيراءالحتة-1
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عندماالداخلالرحمنعبدايامفيالمالكيالمذهبتسربهـوبدأ579عام

خطواتخطاثم.الصدور)9(فىحفظهبطريقالأْلداصىاطثماموطأدخل

وبينبينهالتحاطفسادارزياالرضاهشامايامفيالأنتشارمجالفيواسحة

الأثنينعداوةعنناتجاَالتماظفهذاكان!ربما،انسبنمالكالأمام

مناكثرهومافيهامالكللاماممنسوبةاقوالأَالرواياتفيوْلجدكاالمحباسيين

عنواخبرهاليهوصلا!ذىااغرطبييناالفقهاءلأحدقالاذلهشامالمديح

ويحلل.")3(هذابمثلسماءناتنزاللهاأصت"سيرتهشحنهشاممذاهب

بواسطةالمذاهبمنمذهباْششاركيفيةحزمابنالمشهورالقرطبيالفقيه

امرهمابدءفياْلش!رامذهبان"قائلا2َالمذهبهذالفقهاءالامراءتقريب

القضاةقضاءوليلمافانه6المثمرقفيحنيفةابيمذهبوالسلطانبالرياسة

المشرقاقصىمنابهلاداقضاءيوليلأافكانقبلهمنالقضاةكانيوسفابو

بنمالكومذهب6مذهبهالىوالمنتميناصحابهالأافريقيااعمالاقصىالى

،شالقضاةمقبولالقولأسلطان!عدامكيأكانيحيىبنيحيىفانكاان!عندنا

باصحابهالأيثيرولأ:اختيارهبمسْورتهالأاقطارْلاءققاضيليلأف!،ن

يرجونماعاىفأقبلواياصةواشالدنياالىسراعوالناسمذهبهعلىكانوصت

.،به)3"اغراضهمبلوغ

عظيمة.كانتهشامبلا!فياغقهاءاةقوّانحزمابنرأيمنيستنتح

علىوقضىلتأثيرهميستسلملمسلطتهعلىغيوراَوكاناحكماجاءفلما

الصيدفيوفتهعنالكثير.بنفقللهوميالأَثاْليةجهةمنوكانكاْلفوذهم

ثلاثفيتجلّىاتياالنزاععواملوبينهبينهمتتوفرهاومن:الثمراب

.حوادث

.1501ت،اج،الفرضيالن-1

.65ص!،الاندلسافتتاح-2

361!هص،الححيدكلط-3 - t.
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الفقهاءواالحكمبببنالئزاع!أدث

علىالناقمين6قرطبةاعالىبمضقامم508-هـ/918408عامفي

بالحجارةورجمهبمفا-شتهالفقها-فبلمنضينالمحرواطدينلمخالفتهاحكما

اجتمعاياموبحد.حولها!طضريناالجندحمايةسوىمنهمينقذهلمو

احفا!منالمروانييناحد،القاسمبنمحمدعندوفقهاؤهاقرطةاهلوجوه

ثمعرضهمبقبولهذاوتظاهر6اصيعةالهواخذوا،ارراخلاا)رحمنعبد

امرالحكماثرهاوعلى6ينالمتآمربأسماءقائمةاصهاونقلالأميرالىاسراافثى

حسباربحينومائةأوروايةحسبشخصأ)91وسبحيناثنينعلاغبضبا

هؤلأهوبين.الصلبانفوقالملأعاىجثثهمعرضت)2(ثماخرىرواية

بنيحيىاغقيهواسوقوصاحبلقرطبةسابقأغاضابنكانالمصلوبين

وصأحبفرطبةفيالباعةبمضبينخا،فحدثالتافي1الحابموفي.مضر

الحكمكان.ايديهمنمماوالسلاحللباعةمظاهرةاثرهعلىقامتكاأسوقا

علىوعادالحصاررفعقرطبةفيحدثمانبابلغهولمالماردهمحاصرآآنذاك

علىبالقبضامرثمبنفسهبالتضيققامحيثءعاصمتهالىالسرعةجناح

وتمتدبيرهاوراءكانواآخرينزعماءوعلىتاجراَوكانالمظا!هـةزعيم

.جميعأ)3،اعدامهم

الحكمبيرتط

مدةيرضخونالحكممحارضيجعلفيالقاسيةالأعمالهذهافلحت

يكنولم.وتذمرسخطمنفيهاماالنفوس1وفيعلىمضضسنهعشرةاثتي1

علىيقضيونفسهبهيحمىالتيالتدابيركلاتخذبلهذاعنبغافلالحكم

كلوسدْالمدينةسورمنالمتهدمةالأجزاءخريمةبدأ.كلالدهافيحركةأ.بة

18!ص،6ح،الكاعل!71ص.2ح،عذارممطابن:انظر-1 - NAA.

.1553ت،74Nعى.2خ،الفوضيابن:انظر-3

.72مى،2ج،عناركطابن-3

-112-

http://www.al-maktabeh.com



منجز،نمماجديدآباباَواْلشأأبوابانقصرقوّى،كمافيهاشثغرات)الموجودة

اجاباهداعلى:أطققرطبةتقعع!ليهالدذي1الكبيرالوادينهرألىديي!ؤالسور

واعداداَالأسلحةمنكبيرةكمياتاشترىواخيرأ.الجديدةاصوابةااسم

فارسآلألْىثلاثةمنهم6مملوكآلأفخمسةالىوصلتا!بيدامنضخمة

الرحمنعبدجدهجلبهمالذين1المماليكعنهؤلأءتمبز.)9(راجلإفا:ا

.الخرساسمالناسعليهمفأطلقبالحربيةالنطقعنينعاجزكاْلوابأْلهم

اياسراالىق!مهمكاأخرىجهةومن6لهحرسأءولأءمنالح!م1جحل

كالىْانهل!:المجموعةالأخبارصاحبيذكرو6بسرعةاضحركاتستطيعخفيفة

علىدارانيجمحهاالقصربجوارالنهرضاطىءعلىمرتبطة3ءفراالفاللحكم

لثسرفونفالعرفاء.فرسما"لةعريفكليدتحتعرفاءعثرةدارةكل

قائمةةمعداضثَونمنهارتمذماتحويضفي:ينظرونيديهمأبينوتحلفعليها

كنفسكماْلواحركةكانتفاذا6بهااليهيفرغأمرمنيفجأانعسىلما

يجهدونالحكمخصوممنالفقهاء"كانالمقابلةا)جهةفي.،)2(واحدة

ابتعادهقضيةعلىيركزونفظلوا،فهوالتذمرعليهالسخطدائرةاضوسيع

عامةعندوالتدينالتقىعواطفلأثارةجديدةوسلأللوابدعوا6ارريناعن

كاالمساجدفيالليلقيامعلىو.االحضالزهداشحارانشاءفاْحدثوا6اضاسا

كاالحكمبالأميرالتعريضمنضيئآذلكمعيخلطواانلهاالمنثمئين:امروا

المتهاشنكبرهعلىالمصر6طغيانهفيالمتماديالمسرلْىايهايا"يقولواانثل

النحو)،،.هذانحاوماء...غفلتكمنوتنبهسكرتكمنافق،ربهلأمر

فيبالناساحاطتالتيوالظروفالحكماجراءاتكانتلذلكاضافة

بسببالحكمنفقاتازديادإناذءمسحاهمفيالفقهاءتساعد6الفترةهذه

.032ص،\ج،النفح-1

.013-!12ص،المجموعةالاحمار-2

يانالسصحيدصعمد:ضيق،المضرباخبارتلخيصفيالمعحب،ادأكئصالوإصدعبد-3

.02عى.م9491-صVCIA;القامر.العلميالعربيو!حمد
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علىالمفروضةا!رائباعلىيزيدجحلتهوالتحصيناضسليحاضرورات

الأسواقوأهلالدفقهاءبينقر-بماومذا.الأطحمة)1(عشرضريبةكااضاسا

للحامة.بالأضافةايضا

الس!واتشهدتفقد6الأميرعلىالنقمةفيليزيدالمطرا(نحباسجا*ثم

ادياوغلاءَقحطأوالقرطبيينالحكمبينئىالنطالأصطدامسبقتالتياغليلةا

شةففي"المؤرخإنرواياتفي+ذكراَلهانجد6الوطأةشديدةمجاعةالى

بمايتحللونوالأياميطوونالناسوكانشديدغلاءبالأندلسهـكانا79

وماتالأندلسعمّتالتيالمجاعةكانتكا991سنةوفي"النفسيضبط

.،)3"جهداَالخلق1اسثر

الربفيعيجةأحطث

ضفتمالئسماليةكاعلىأوأسكبيراالوادىنهريمينعلىرةالمسو!قرطبةتقع

ذا،بساكنيهاتضيقجحلهاالى1أدتالفتحبمدمتعددةعواملتتابحتوقد

الداخلونمنهم6ينالمهاجرمنأفوإجتتابحتعليهاثمللدولةعاصمةأصبحت

لمتطلباتتحقيقآأوالجيشفيللحملخاصوالبربربوجهوالأمويينمنالحرب

كاالرببعضأوالأمويينوبحضب!حضهمة!نتربطالتي6الهـولأءوابطة

النهر.مناليسرىا!فة11علىيسكنوناخاسابعضوبداْ.المرتزقةوأخيراَ

المسو-ْرةالقديمةقرطبةيصلالذىالجسربنيالرضاهشامحكمأثناءونمما

وعرففيهيستوطنونالكيرينجحلالذيالأمر6الجديدالسكنومكان

جافبعلىكانالكبيرالمسجدأقوبما.ضاحيتهاأيقرطبةربضباسم

حولهءأوالمسجد1فييمركزالفقهاءعملوكان6القديمةقرطبةفيالنهر

منهنمالمكثيرونسكنلذأ6الدينيالمركزلكونهبالأضافةالأدأريالمركزلأنه

سكنهكما.النهرسوىعنهيفصلهمولأعملهممقرمنلقربهالربضفي

266ص،6ج،لكاملا:نظرأ-1

.277ص6جوالكامل.37ص،2ج،يعذارابن:أنلر-2
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الحكم.علىالقمةفيوأتباعهمحلفلأهم(0lق01الأسووأهلالحرفيون

ومنالأميرخصوممحقلقرطبةأنحاءسائردونمنالربضأصبحوهكذا

منه.اشبضبهيجةسميتالتي1الئورةأتونالمطبيح!)!ينفجر

صيقلبينخلافعنعبارةالهيجة1هذهتفجرالئيلمالشرارةكانت

شحذفييحجلأنالأولامنالأخيرطلبعندمانشبالخرسواحد

بقتله.الصيقلعليهرد6الحبد/وإهرهايللباطاعةهذاأبىولما6سيفه

.العامة)2(1لثورةبدايةالحا؟ثة:كانت

وأحاطتالحامةجموعفلقيتهالصيدمنراجمأحينذاكالأميركان

ئمموكبهوتسترتحميهأنحاشيتهأستطاعتبالنةوبصحوبة6بموكبه

يدخلالأميريكدالمولكنالحالفيأعدمو!منالمتظاهرينعشرةعلىقبضت

الحواموخرجالمحلاتفأغلقت6كملهاالمدينةالشورة1اجتاحتخىقصره

سيوفمنسلاحمن،أيديهم11.وصلعاحاملينالربضفيالمتجمعون

للوصولعبورهقاصدةالجسرنحوجموعهماواندفعتءإوعصيومدي

القصر.الى

لمنعوذلك6الجسرعلىحتشادVأالىلح<iجنودجهودتوجهت

كثرنهمعلىالجندهؤلاءلكن6،القصرومهاجمةمنعبورهالربضيينينال!لالر

وأوشحكتالمتلاطمالموجهذاوجهفيالوقوفالأمر1أوليستطيحوالم

سوىقصرهعلىالعامةتدفقمنالأميرينقذاولم6التمزقعلىصفوفهم

البوابةبطريقسراًقرطبةمنفرسانثلةرأسعلى!أمويينقالدينتسلّل

عبراوهمخاضةالىوصلواحتىالنهربحذاءذلكبحدوساروا.الجديدة

محتجبين6النهر1منألاخرىاللضفةقربالأ/راضيالواقحةفيا1وتوكلو،منها

الربض.الىوصلواحتىالخشابيندمنةتسمىبمرتفطتالانظارعن

E.Levi..162-161ا- Provencal; Histoire de'1 Espagne Musulmane.،).+ p

I-عى،\ج،المغرب،صميدابنIT- IT.
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أد:كحينذادُ.النيرانفيهاأضرمو!فيهالمنازلأشلالىوصلوأوعندما

بالهرببعضهمبدأاو6ينناربينأصبحوااْلهملجسرعلىاالمتجمموت1اثائرونا

منبقيمنفهزمواالأمير1جندتشجعبينما6،شأولأدهأهلهلأستخلاص

فيالمنازلوجدوهمنوأخرجواكاالسيففيهموأعملوالأحقوهمثمالثلالرين

وصلبهمفقتلهمثلاثمائةالأسرىامنأحكماشانتقىءفأسروهم6والداور

آصحابهبعدهاالحطَماسشار.أيامثلافةالحملياتهذهواستمرتمنكسين

منبقىإنهعلىبلأمانفنودى.بالمفواواقاالذينشورةوقبلسيفعلفيما

ذلكبحدمنهمبقيمنفخرجويصلبيقتلأيامثلاثةبحدالربضأهلمن

وهذاعهاوزرآرضهوحرا*لةكلهبضس11بهدمالح!3أمراثم.مستخفياً

طويلا.اآمداَيبابآخرابأالربضجحلما

بحثسرينمنهالخارجيينالربضيينعددالقدما،ا!رباالمؤرخونريقد

طليطلة6الىمنهمقليلةقلَةهاجرت.يظهرماعلىفيهمبالغرقموهوألفآ

نكن.انقرطبيينللأمراءالمحاديناسكانهابحطفيحظواأنيمكنهمحيث

الثانيادريس.وكانفاسمدينةفيمنهاقسمفسكن6انبحرعبرتالأكثرية

مدينةوالدهباهاالتيفاسمد.بنةالىجانببضىاسقتقداذإلمثفيالمغربامير

كانولالقيروانمناقدمواينمهاجرفهااسكنوالحليااسمعلي!اأطلقجديدة

الربضيينالقرطبيين،شجعفقعلابربربامسكونةيمةالقدفاستبقىأنيديرلأ

"أ1".الأندلسيينمدينة"باسمتدعىاوأصبحتفيهافيها.فنزاساالهـسكنعلى

الأبيضالبحرفيأطولمسافاتقطعتفقدالربضيينمنالبقيةأما

وعندما.جوافبهافيأفرادهاتفرقحيث،الأسكندريةفينزلتثمالمتوسط

اصاَرباالربضيونتادىوأصيبالمدينةسوقةمنجزارمعأحدهماختلف

أباعليهموولوابهاامتنوائم6ابقيةاو،أخرجواالبلدهلمنعدداَاوقتلوا

المغربمنالاسلام،في،فاصمدينةتأصيست!بردفنسالللينيمقالترجمة:انظر-1

.05-1مى،صلسالدينوصلاحسالميزالعزعبدمححودالسيدترجمة،والاندلس

-116-

http://www.al-maktabeh.com



Las)أصلو!اعفحصشةيْالبلوطشصحيببنعمرحفص pedroches)َحاصيا

-شنالتيالهجما"توتيصدوالمدينةعلىيسيحلرونوظلوا.قرطبةبجوا!

بحدمنهمينالأنطاهربناللةعبدا!باسياائدالقااستطاع-خىكاضدهم

م)2"مايس/صعامصفرفياسدداوْالأمانفطلبوا96(حصا!هم)

كريتءجزيرةواحتلواجديدكلنأسحرافيذنكبعدالربفيونتوجه

سقطت6عاماَ:آربحينمائةمنيقربماالبلوطيقائدهمأصرةحكمتحيث

نقفوربيدكاشحيببنالمزيزعبديحكمهاكانعندما6أسجزيرةاابحدها

الروايةحسبقسطنطينبنرمانوس)1)اطثاْلياروماْلوسقلألدفوكاس

ومنبضيينالرأحفادنهايةنتوع.م969/ص035شةفي(3(ةبيةالمر

كبيرةمذبحةبحدالجزيرةعاصمةالبيزْلطيالقائداخلاذكامفجمةمحهم

الىكأسيرينابنهمعاللمزيزعبدا"لأميرحملثمسكانهابقتلوأمر

كانمناءسوا6الأخرىالجزيرةأنحاء(فيبقيمنأما.)4(القسطنطينية

6يرةللجز،استيطلألهمبحداسهمااضاسالذينأتواابتكيةمنأو،ربضيأصلمن

الأسكندرية6الىآخروقسمالأندلس!/الىقسمرجع.للتفرقعادوافقد

.()ْصقليةسكنىواختاهـبحضهم

.EON،الرابعالمجلدة5891بيروت،الحبر!"ب،خلدونابن-1

374صالاندلىافتتاحفيالقوطمةلابن-2 - V،أعينبنمرئمةانتقولاخرلىرواية

-لتير،بمالالمدينةمنهماشترىفدالاسكندريةفيللربضينالحباصيالخلفةموفد

ايصش.اقرفاحناروا،فمهالنزوللريدونالذكيالمكانفىوخيرمم

.1164!،الضبي-3

4-82.".,KarlRoth; Historia del Imperio Bizantino

.21ص،المحجب-5
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صكاتالولرين

مشلينالغالبينبينالنزاع1هيالأمارةلحصرالأساسيةالسمةان

بقسميهمالمغلوببنبينو6جهةمنوةربرعربمنوالفلألحينالأمويابالأمير

النزإعهذانمماالمولّدينأورإكان.ثانجةجهةمنوالمستحرة!نالمولدين

فيالحكم1أيامحتىالفتحبحبدفذهادئينظلواآْلهمهع6اصارزواالأكبرهو

الزمن.منقرنزها*مادئينبقواأيءالهجرىالانيال!قرناخرأوا

الهجرممماإعالراالقرنأوائلفيرةالأمةعصرنهايةوحتىاكاريخذلكومنذ

حينآالأندلس1كلوفي6حيناْوحدهاكاالثغورفىعستمرةحركاتهمظلت

فلماذ!6للتساؤليدعوماذانىبحدو/الثورةقرنلمدةالهدوءهذااوفى.آخر

وفد؟ذلكبعدثورتهمفياستمروا:اثارو/1ولماذاالمدةهذههادئينظلّوا

اجيلاهوالهادىءالجيلان:محقولأالتافياوجه11علىذلكتفسيريثَون

يحش!كانالذي،المجتمعناح!يةمنقوطياَكانالذىالجيلذلكاأيا،ول

فيدخلثمالدينيةعقيدتهناحيةمنومسيجاَلحيلألهالاظمةوالقوانينفيه

القرطيالقاْلوناستبدلبل6فقطدينهيغيرلموبذلك.الأسلاميالدين

فمن6جلَىوعنافعكثيرةفواثداءحققآمروهو6الأسلاميبالقانون

أصبحتفقدالتاليةللأجيالبالنسبةأما.هادئأيكونأنالحالةهذهواالطبيمي

ثورتها.الىأدتجديدةمسالموىءلهاوبرزتحياتهامنجزءاًالمنافع1هذه

نواحيعلىبحضوعابرةسريحةنظرةالقينااذاالفوأ!لدهذهنتبينآنويمكننا

الحلافاتدتحدالتىوالقوانينالقوطيالمجتمعفيالأجتماعيةالطبقاتحياة

الملك.وبينوبينها6بحضمعبحضهم6اْفرادهابين
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القوطيالمجتمعطبقات

المكانةمتفاوتةاجتماعيةصلبقاتمناقوحاياالمجتمعنت!و-.الئيلاء

الموظفينكبارمنالممؤلفةالنبلاءطبقةرأسه!اعلىوكانوحقوقياَاقتصادياَ

أساسينأحدعلىالنبالةوتقوم.الكنسيينوكبارأواسمةاالأملاكوأصحاب

الوظيفةمانحلأنهبالملكمرتبطةيجعلهاماوهذا؟الأرصْملكيةأوالوظيفة

اسمالطبقةهذهعلىيطلقأنالممكنومصت.الاراضيمنكبيرقسمشمقطع

عليفاتطبقلأذ11،حقوقيةإمتيا.اتمنلهالماالأمتِازاتأصحابطبقة

علىكحقوبةالبسطاءالاحرارطقةعلىتفرضكاْلتالتيال!جسديةأ!قوباتا

فبلمنملكيأمرامتهانعقوبةكانتذأكعلىوكمثل.الجرئمبحض

نفسالجرمإرتثَبذا11النبيليعاقيبينما،جلدة001اجسطاءاحرار1إااحد

ذهبية.قطعئلاثقدرهاغرامةبدفع

إلرعية6يسمو-اانيمكنمانتكوالتي1وهي-.البسطاءإلاحرار

لقوص!االملوكوقاميضاْأبالتضاؤلاخذةأ!دد11قليلةمنهماالأولىفئتينإلىتنقسمش

آماا.ياافتصاداالمستغلينفئةهي،وئيآنمااطاكأواونإدةدلحيلوبيرلتداابمضباتخاذ

ل!ح!ول!ول304،4يآاقتصاد1بعينلتاافْةفهيلطبقةاهذهمندلحداةلكثيرانيةاممثاالفئةا

شخصبقيامالأمنشظروفاحكمالطبيحةشيجةنتْوتكو،

فيصبحالوظائفأوالأرإضيأصحابكبارمنبشخصالالاحتصاءجماعةأ:

بموجبهاالأعلىيقوم.محددّةمتبادلةعلاقاتالاثنين1بينوتربطا،تابعاَ

وخدماتلهيدفحهمالمقابل؟معأكليهماأوللأدنىحمايةأوأرض:خح

6والتابعوناقتصاديآالمستقلون:بقسميها6اللطبقةهذه:ضعأما.ا،يؤديها

القضاءأمامشهاداتهمتقبلاذحقوقيةأهليةلهمفان.حقوقيةناحيةمن

العقوباتناحتمنأما.المعينة1الصغيرةالوظاإئفبعضتوليلهمويحق

الاعماءناحيةمنالنبيلةالطبقةامتازإتلهمفليست6عليهمفرضهايمكنال!تي
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فبعصْ،المجالهذافيا!بيداعنيتميزون!مولكتءالجسديةالحقوباتمن

إنبسطاءالأحرارءلميهايحاقبلا6الجلدباالحبدعلبكايحاقياضياالجرائم

قيالحب!يدمعفيهايشتركونال!تيالأخرىأئمألجراإبحض:في.ذلكةصثل

الوضعهذا.أقلبهمتنزلالتياجلداتإعدديكونكاعلبهاكمقوبةالجلد

ألَثرهومالكن،الأجتماعيةالطبقةاهذهمكانةمالحديح!سال!حقوقي

فىالطبقةهذهعلىتطلقالتيالأسماء6المكانةهذهعلىدلألة

11لمن!ores3ائر--مةوالنصوصالوثا"لق + uالأ!غرول8هول!3لوضيحون

Inferiores personaeالأد.لونالناس.

الممتقينطبقةال!طبقيالستمفيارالأحرا1طبقةتلي-:الدْلياالطبطت1

الزواجيستطيحونلأادْ،حقوقيةداحيةمنْوضاعةالساةقيرْمنأكثروهم

وسيدهمنهمالواحدبينتربطالتيالولاءصلةتنقطعولاأشادهمطبقةمن

ون9دماتوإذ!6الحبوديةحالةالىأعيدعليهتآمرامذالأنهاعتقهاالذي

.سيدهورثهوريث

Colonatoالطبقةبقايامنالأقنانمنقليلةفئةوجدتوكذلدك

الروماني.الهحصر1في

الأجتماعية6الطبقاتستممند!جاتدرجةآخرفياسبيدايأتيأأخيراوا

عبدةتتزوجعدمااْلهذلكعلىاوك!ثلكاالبهائممعاملةحقوقيآويحاملون

يفونبينما.الأملسيدالأولأديكونآخرسيداَيتبععبدمنلسيدتابحة

أ!ضعلىتميشطبقتهمنواحدةمنسيدآيتبعقنتزوّجحالةفيالأمر

.الأنجاء)91السيدانيتقاسمآخرسيد

عبارةكانتالقوطيلأالمجتمعفيألاسغالبيةأنمرّماكلمنيتبين

.وتنحدرالمتميّزةالطبقات1محاملةعنتختلفمحاملةتحاملوضيمةطبقاتعن

تعاولالتيالحبيدطقةالىتصلحتىاطبقةااْلحدإرمعالمعاملةانساْية

البهلأدم.محاملة

217-002.05".!،Manuel Torres: Espafia Visiaod
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احتكاكهمبعداوصْحهمعلىسوهالاسهؤلأهأعينتتفتحأنالطيحيومن

وآالأسلامي1القانون1حسببينهمفيماالعلاقاتأ+شظمتالذينبالفلالحين

جريمة.فلكلالقانونآمامالجميعبينيتسوالتيالأسلامةيحةابشر%-كام

مآكانأميراًبهحلتمنمرتبةاَوارتكبهاامنمكاْلةعنالنظربغضبمقوبتها

اْلإنمنالدخولالقواهذهبمثلالتمتعادواأرااذ،1لهمبدلأ.واًفقيرأمغنآأحقير

ثخولأنذلكالىأضف.الأسلاميا!دينااعتناقأيالفاتحإنمجتمعي

ا!بداطريقأْلهاذ6كرمصاافعالفئاتلبحضيقدّمكانالأسلاميا!ينا

منان6الزللافيالوقوعخوفدشنالأعتقادويمكن.تةالحرالا

فيلآنهم،ْاططبقاتاهذهمنغالبيتهمفيكاْدواا\سلامي1اررينإفي*خلوا

هربواالنيبهلةالطبقةأفرادمنيناممثيىاأنومع.المجتمعفييةأكثرالأصل

فيدخلواالبلادفيابقواممنالحديدأنالأ6المسلمونفتحهاالتياللادمن

ا!هدافيالنبالةآنرأينا!د،ممينةمنافعضحصيلآيضآالأسلاميالدين

النبالة6أساسيالوظيفةويمنحالأرضيمنحالذيبالملكمرتبطةالقوطي

نافوجدوا6الفاتحيندخولعدلديهمقائمآالمفهومهذابقيوربما

في-ولحل6بأيديهمماعلىالأبقاءعلىيساعدهمبدينهمأضدينوانهماضقرسبا

نبلاءكبارأحدورثةالقوطيةوسارةسرقسطةنطقةنبلاءقسينجي

.1(ذلكقيعلىمثلأفضلالجنوب

عاشالذيالمسالمةجيلأشالمولدينمنا(لأولالجيلحالةهيهذه

فيالحيش1أفضليةتبينلهس9فتوءنظامينبينالحالبهوتقّلبمجضمحينفي

الفوطي16المجتمعفيعلىالعيشقوانينهوضمنالأسلامي1ىالعرةالمجتمعظل

تحانفلمتلتهالتيالأجيالماوالخضوعالهدشءالىركوْلهفيغرأبةفلا

نتكمتهاالىأدتثوراتهابأمثَنةمرتبطةمحيةظروفوتوفرّتءالتجربتين

ثورتها.الىبالتاليش

.TT-31ص،الالدل!وافاح،205ص،الضهرة-1
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بدايةلوضعأدتالتيالأسبابانستثتتأننستطيعمضىماكلمن

الثالثالقرنآ:اس!حتىظلتانها1يلاحطبدايتهاإوبحدءالمولدينحركات

الأمكنةبهذهربطتهاالتيالحواملهيفماالشغو!علىمقتصرةكااعجريا

الناْليالقرنآواخرمنذوالممتدةا،ماهـة1عصرمناطويلةاالقرةتلكخلال

التالث.أغرنااسطأواالىاطجريا

الثفورفيالمولدينحركات

الشمالمسيحييمعاحدوداخطمناغريبة11المدتتلكبالحو!نقصد

وسائلهـلتنظيم6اخطراعدبهاإ،/،عتصامكمحاقلالمسلموناتخذها:التي

الشرقيالشمالفيتبدأ:ثلاثةأ!غوراوهذد.بهاغيامايتقررعندمااخزوا

المسماةوطليطلة6الأقصىأوالأعلىاسغرباتدعىاضياصرقسطةبمدية

يْفكانالأد!0أثغراأماالتاجوإلهرعلىْالو،اقحةواالأوسطبالثغر

عانةواديمنمطفعندالواقحةبطليوسالمىانتقلثم6ماردةمدينة

.(الجنوبالىالئممالمنبلألجادشهـب_شرقاتجاهه:تبديل)

تمرَقزهاوالمواررينحركاتلقياموكثيرةمتعددةعواولأدتوقد

يلي:بماأهمهانجمعاَنونستطيع،الأخرىالمناطقسائرون9اعتنغور1في

العظمىالغالبيةأن!أينا:الحربكرهعلىسكانهاعناصراجماع-ا1

الخصبةوسهولهأْلهارهوديانفيوخاصةالمجنوبفياستقرتالعربمن

عأمة.بصورةعليهاالجفافوسيطرةلوعورتهاالشمالمناطقعنشابتحدت

بقسميهمالأصليينالسكالىْالمناحلقمنهذهسكانعناصرأكأهـيةتألفتوهكذا

احتصواابربراأنسابقاشأيناودد6اسربرامنثمومولدينس!تحربينمن

المولدونيكرهأناالطبيميمنوكان.الفاتحينبينمنالمناطقهذهبسكنى

واندالأئل6المفلوبينالموالياحتقارفيسثآْلهمكانكمااهملأحتقا!هم/الحرب

الرحمنعبدزمنمناحدآواشاهدأمنهانذكر6كثيرةالأحتقارهذاعلى
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االلةعبديحملهارسالةومحهالرحمن1عبدالىالفهركلماوفدأتىفمندماالداخل

J\69الرسالة1وكاتبالأصلالاسباْلىالفهريمولى6خالدابن jبناللهلعبيد

اعنبر،جوابافيهتحبرأنقبلعثمانأباياابطاكستعرق!متباهياعثمان

ابنعلج"اسبانيعنصدراْلهوخاصة،!ثديدةاهانةالكلامهذااللةعبيد

عبرواالتيالكراهيهتلكللمربكراهيتهمتخفىفلاأبربراأما.،'()خبيثة

الدعواتصفولْىنيبالأنخرا!شءحيناعليهمبالورةمختلفةبآشثَالعنها

الثميحية.واالخارجيةاكالحركأتالمغربالأسلامي،فيحكمهماضحطيمتدعوأنتي

شاَنهمباللسانلحربهمانتقلوابلالسنانةحدعليهمبالهجومايكتفواولم

بشلللذلك!ثو/اهدعلىنفرأنويمكن،المشرقموالىشاَنذلدكخما

كاالداخلالرحمن1عبدحكمأواخرحدثتالتيكتلاث:فرديةحوادث

حمصفاخر":ثوركالأخمادسرقسطةنحوالرحمنعبدمسيرةأثناءففي

علىمصمودةففضتل(الشقفي)تمأمبنغالب(بربريوهو)ميمونابن1

.،نكير)2"ذلكافيالأميرمنيكنفلم6فقتلهبالسيفغالب!ربهالرب

العربمعجمعتهمااللذيناإلحنصرينهذينعلىغلبقدالعربكرهدام:ما

لأختا؟فهمأشمدلهمالمستحربين1كرهيكونأنالأحرىفمنالدينرابطة

لدين.11فيوخاصةكاشيءكلفيعنهم

فقدةالثوراتبهذهللقيامالثغورفياللجفرافيةالاوضاعملائمة-2

منهتتوجهالذيوالمكانالخليفةمقرا"لحاصمةعنبحيدةالثغو!هذهكانت

وهذا6الدودةآعداءاضيأرامنيبةفرأنها؟كماالثوراتلاخمادعادةالجيوش

بسرعةأضجداتا،وصولأشاطزيمةاحالةفياطربائريناكعلىيسهلما

مناطقعلىلمالهـجفافسيطرةرغمانه،ذلكالىأضف.الصيقحالأتنمما

وعلىخصبةأمكنةفيالغوراختاروااالمسلميناأنالاسعامةبصورةالثغور

علىقادرةتجحلهاخصبةباراضمحاطةالثغور2تكوقكي6الأْلهاراوديان

18عى،المجموعةالأخبار-1

.NNTص.المجموعهالأخبار-2
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يخز!فاثصْفهيبقىانتاجااضغراإعحلاءوعلى،احشداأيامالجيوشئموين

.ائحصا.ااخطراصدتاهذداضحرض

بطبيحةالمدنمذهأنمنهامتفرقهأ-رىعواملأتقدماالىيضالْى-3

إلآملواالائرينلدىبالطمآنجنةاخحو!ايثبتممامحصتمةكاْلتثضورأكوْلها

امههـاكااْت6أثغوراهذه.لحضفيكبا!اقطايمينش:جودءالمقاشمةبنجاح

قذ!كو6الأراصْيوفلاحيالمبيدمنالبشريةاطقوةبالأضافةالماديةقوتهم

الوسطى.ا!صور11اقطاعييعلىعادةالأ!اضيهذهداخلحصو؟هملهمكاْت

خاصةعواملهناكالثغورلو!اتاطامةاا!واملااطذهوبالأضافة

اضغر.اسذلىا.لو!اتفيالحثعنداجااسنشيرالثغو:ببحض

الثفورلثولاتالعامةالسمك

يظهر6:الغالبفيمنهمإهاقواوكانفابااتالحركالدونالمومقزع-1

دوادبعضكان:منهمبراض:يليهم،احدديااضفوقهمشيجةكانْذلكان

.الأخيرةالمرتبةفيبينالمستمرعنصرهـيأتياتاالثوشهذه

آهـإويلةمعالتحالفلحوبالتدريجْالحركات1هددمشت-2

ا!مارةاعصرأولفيالأشلىاحركاتاكاْلتفبينهما6المسيحيةالشمالدويلات

تلتهاالتياحركاتافيلراما6ْالخاصةوحلفائهمالموا!.بنقوىعلىْلحتمد

اضثسجيعازتلقَيالرسائلتبادا!علىاقتصرأمااتماأتولواخارجباتتصل

ضدومحاوْشهالحد:1أ!ضالىاصلألرينااشعماءولجوء6أضحريضوا

الىجيوئهتستقدماخا،هـجياللحدوحليفةأصبحتوأخيرآ6المسلمين

جنب.الىجنباَا:قواتهها6شوتحا!بشآراضيها

مناخنلفتوشدةبففاحركاتاهذهالامويونا،مراء1اومقا-3

وساهـأ!لأمر6الثغور1حركاتالأخمادتوصلتكلهاأنهاالأ-،آخرألىأمير

حركاتقامتحتىأي؟اسثالثاالقرنمنتصفبيدحتىانموالهذاعلى
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ا،مويونالأمراءيستطعا3شحينذاك6الثفورالىاضافةالجنوبفي3تالموارر

ينئراكتأسيسعناحيرْااغماضشادلسثَوتأفاضطروءعدائهمأكلمقاومة

.قرننحفمنيقربمابحضهاامإ،اضغوراهذهفيمستقلةماهـات11

بينرابصةايجادضر:رةألىينالموا!ئو!اتفوادبحضاْلتبه-4

آمراءحكممنأضخلصافيأهـغبة:ااطمرباممحداء!ابطةالىتضافأتباعهم

امسيحيةاالد.باْشينمنخليطمذهبشبطليوسماردةفيشاَ!ارزاْكافرطبة

.1"):الأسلامية

الاهارةتوطيدفترةفيالثةورحر-دات

الحكمأياماصلاثةاالحورفيحركاتقامتالأمارةتوطيدقرةفي

لئورما!دةْمدينةالأدنىالحرفيلرىمكاْيةْلاجهمنْبدآْلاهافلواشبضي

!سرةتقومكمااتصنواسبعمدةقلألمةثورتهاوتظلم608هـ/099في

قيامبدءمنسنواتثلاثبحد(حاليآلشبونةا(الآْشبوْلةفيمنهاأصغر

الثغرمنطقةفيمتفرقةصغيرةئو!اتفامتشكذلدك.ماردةفيا!ثو!ةا

كصرخا،لاخوراتافياعقياسياشفمضربالذيالثغراك!.الأءلى

الرحمنعبدزمنفذكاتانهسابقاياهـآوقد6طليطلةثغركانكلهالأمارة

وفد.الأمارةعصر؟ثايةحنىهكذاوظلّءعليهاطنائرينمأوىارراخلا

!ؤ.خيكافاحد:حديثأيمأإؤهـخايئوراآْلظاكأإ،نهثو:اتاصليطلةشهرةاصتلفتت

شالطغيانالثمرمن"كاْلوااْلهما،ا!ليطليينعنقول01أغدما،االأْلدلس

مزرخويحصي!)2(:!لأتهامنرعيّهفطتبلغهمالمالحمالإالاستخفاف/وإ

خلالاغرطبهبالطاعةتدينطلبطلةفبهاضلتالنيالسنواتعددحديث

فيهامتمردةكانتالتياتأ!سنوااعددمنبثَثرأقلفيجدها6الأمارةعصر

كانتالمدينةأنالىثو!اتهاكثرةفيأ!سببايرجعوربما.الأمراءعلى

الملكيةالقصوشفيمتتلةماضيهاياتبذستحتفظ!ظلتاغورواعاصمه

((.-1.R.Dozy, Histoire,... .T II, p

I-ص،الالدلمىالاح.ألطرIA.
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ثورةتكونوتكاد.كيستها)1(وكأئيساسباْليا1مطرانمركزكوْلهاوفي

منهاا،مراءموقفأنكماثوراتهاأشهراشةالأماتوطيدفترةفيطيطلة

سلطانهم.علىالخا:جينالأمراءبهعاملالتي1اغسوةاذروةيضآألنايمثل

طليطلة!الضرة!قعة

وبايحواعليهالطليطليونثارالأما!ةالهحكمعرشلأرتقاءالتاليةالسنةفي

الطليطليءغربيبالثماعر1/المفترةهذهخلالفيهمبرزكما6قخمَثدةعبيدة

ين6ندالمومنليهمواحدأبهمبحرالحكمكلف.لثورةاحور!هم.لذكيكا!لذيا

بمحاربتهمهذافام.منهمالقريبةطلبيرةمدينةفياكمالحا1عمروسهو

الئورةتحطيمالى؟فلجا6بالموأجهةلماخضاعهمفيصحوبةوجداْلهيظهروولأ21

بشوبةواوعدهمطليطلهمنمخشيببنيانحايةالهذهوإتصل،الداحل!ت

.طلبيرة)2(الىشهربواالثورةزعيمباغتيالهؤلاءفقامالأميرمنجليلة

ثورةتحطيمالىالطادفةعملياتهسلسلةمنحلقةأولتنفيذفينجحوهكذا

اضانيةاالحلقة1وكانت.ببحضبمضهمالدطليطليينضربوهيالطليطليين

الفتكطريقعنلهمالوداظهارواافيهالىالباقينطليطلةأهلمنالتقرّب

رحمةتحتمخشيبنيتركوهكذا.الورةبزعيمفتكوااالذينبأدلىواته

بهم.ففتكو!ثاراتعيهملهمكانإلذينطلبيرةبربر

فيهاليعملكوالفدخلهالهميسوراَطليطلةدخولأصبحعندها

الحكمأرسلفقد.منأهلهابالتقرببدأت؟االحكممععلمهامتفقخطةوفق

لتطمئنمنكموهوفلاناًلكماخترتقدإنيهـافيهلهميقولللطليطليينكتابأ

جميلولتعرفو!6وموإلينااضاعمامنتكرهونممنوأعفيتكم6اليهقلوبكم

اليهأحببأنهماليهمأسرّالوالي1بهذاالبحضأنساوعندما،)2(فيكمرأينا

جلدته.بنيلأنهم/أميةبنيمن

أنظر؟،المافة..^?بامباطليطلةاصتفاووعن-1

147..Isidrode las Cagigas, Los Mozarabes, .T ,I p

.158ص،6ج،الكامل-2
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مدإخلةالأموىالحكمشرأصبابمنبأنالزعماءأقنعذالمثبحد

وبنيهمللطليطليينالسكنفي:مخالطتهم(أصكهومماالسلطانجند)الحشم

6انسلاَ،نعنبمحزلفيهايقيمونخاصةقصبهةبناءأ،فضلمن.ولذاونسائهم

.حفرةفيهافتركالأارضنفسمندلباهاللازمب،التر،1وأخذالقصبةفبنيت

فيي.الشغبمثيرممما،طليطلةزعماءعاىللاجهازالأخيرة0الخطوة:جا*ت

كبيرجيشوسار.الشمالفيالمدو1لتحر-كلظرأقرطبةْفيالتفيرباعلان

وصلوعندما.الثغورعنهوردالحدولملاقاةالأميرأبنبقيادةقرطبةمن

الجيشفتوقفانسحبقدالحدوأنأعلنطليطلةمنمقربةالىالجيش

خرجوهنا.الماصمةالىالعودةأسبابيهيىءالأميروبدأ6المسيرعن

عمرلموسأوحىالتحيةوبحد6طليطلةوجهاءوممهعليهللسلامعمروس

مدينتهمفيلهتقاموليمةد:نالأميريحودأنالائقاغيرمنبأنهللطيلطليين

علىوللرد.أخيراَوقبلهاالدعوةاجابةفيبهيرأتمنمأالأميرأظهر.فدعوه

جميعوْرعىويصلهمعليهمسيخلعانه2أيضاوأضعوليمةلهمأقام،دعوتهم

القصبة6طرفنممايقعبابمندخولهمرتبءالقصبةالىالمدينةهـجهاء

يثَونأنأساسعلىالآخراطرفافييقعبإبالىتر-ا!دوابهمر!،ْلت

علىاصطفوااجنودأ،أناذيخرجلمالداخلينمنأحداَل!كأ.منهالخروج

جثثهماغاء:ارؤوسهمةفطعالدأخلينجماعاتيستقبلونالحفرةجانب

المدينةأعيانمنسبحمائةاصيحواعلىاعوشلةبهددقضي.)1(الحفرةفي

.التائرة)2/(

سة6عثمرةخمسمدةالهدوءالىطليطلةركنتالقسوةبهذه

اصورةافيالقديمةلحادتهاعادتوبعدها،حراحاتهاتضميدعلىفيهاإنكبت

سنواتا!شراخلالاحكم11علىأخر.لينثوشنين:!لارت126،الأمرعلى

حكمه.منالأخيرة

.68مى.الاندلسافتتاح-ا

افتتاحفي،الفوطيةابنأمما..7ص،2ج،عذاركلطابنعندالرقممذاورد-2

رقموموونيفمايةونلاتآملأفخمسةالىالصحايارقمفوص07!!،الاندلس

ضك.دونفيهمبالخ
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اخارجيةاالعلاقات

اتشترريشدولةعلىلمامربيةالسيادة1ؤالايةْ

ملكتوفي6الأمارةعرشالرضاهشامفيهارتقىاصذياالمامفي

قرطبة.لأمراءالموالي1الحزبنفوذإصوتهشءات6للعربأياالموااشتوريش

أحدفيالناسعنمنحزلاكانأَنبعدبرمودهBermoudaبعدهتولى

وآئبت6اشمال11علىالأصلاميةالحملاتنفتاستةِءووهفيو6الأديرة

فيعليهيمضييثَدكمولذا.عظيه"إخسائراجملمماآماءثاالتامعجزه

اسمهيردالمذي6الثاْليالفوْسوعنهةدلأحثَمحتىتخينمنأكترالحكم

ثولةموسعالأ:لالفوْلسوحفيد"ذمونش!"الحريهالمر،وياتفي

للعربالمحادي1للحزبمطلمقااْشصاكأآالمحثَموصواءوكان.اشتوريش

انجبالمنالملوكمقرنقل)البارزةاعمالهومن.العللقاءحزبأووالمسلمين

أوبيدوفيجحلهحيثالساحلمنمقربةوع!لىاصشماليةاالسهولالى

c Ovieda12هدفيأصبحتقدإسْتوأريشدويلةأنعلىقاطحةدلأا!ةيدلمما

-781سنةمنامتد!تالتيحكمهفنرةوطالت.أشقوسةأمناًأكثرالحهد

AtVالرضاهشامهم:فرطبيينأمراءثلاثةو!اصر6ص227-164/م

حربيةالملاقاتوكانت.الثانيالرحمنعبدءهدونصفالرمضيالمحكموا

هشامحكمفترةخلالتقريباًصيفكلفيحملاتالمسلمونسيرّ،ائمآدا

الحاصمةدحْولا"ستطاعو!ااذ6منهاكثيرفيرائعةاْلتصا.اتحققواو6الرضا

آوضكحدأالسوء1مناغوْسوباالأمرووصلكاواحراقهامرأتعدةبيدوأو

الأحيانأغلبفييستطعاولم.الاسرفيالوقوععلىالمحاركبمضفيمحه

6الوعرةالجبليةالخوانقفياصسلمينامؤخرةعلى(الهجوممنبآكثريردأن

بهم.يلأذىةمضايقاعلهتخيح1لأ!ضبرالجيدةممرفتهشكانت6الحودةثنا،أ

رةulمنالأولىسنواتالحثمرخلالوخاصةالرضاهشابمموتبعد
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توجيهعنقرطةأميرلأنث!غالاشتوريشد:يلةاتنعث!تكاالربضيال!حكم

فيلهالمناوئةوالحركاتضدهالداخليةالأنتفاضاتبمحالجةاليهاالحملات

نآخلالهاالفونسوواستطاع.وسرقسطةوطليلطلةكا.ملردةالثلاثةالثنور

أقمىنمماوخاصةالأسلاميةالأراض!داخلالحمقبحيدةبغاكأاتيقوم

حتىالجنوبنحوبميدأوساركايرهدشنهرعبرحيثءالفرب

Y&,/ص182عاماحتلهاالتي(الحاليةلشبونةاالأشبونة Aبثئمم

11بحدالااستحادتهاالمسلمونيستطعاولمكابذلكلينب!هشارلمانالى1بسفارة

391908عامأيءاماْ - 808 / bاكتيالغاراتمنغارةكلوبعد.م

بل6فقطبالغنائميحودلأكانالأسلامببهاالأر!ضيدا-لديها.بوغلكان

.دولتط)9(أراضياعماسافياصتخدمهمأْلدلسيين:صستمربين

اندويلة،هذهحياةفيوالأْشصارا/تالن!كسات!الديجانبآتركناواذ!

عواولجميعلهاتهيآتوقدوحروبهماالفترةهذهمنخرجتانهانرى

الداخل6،الرحمنعدوفاةنذقرطبةأميرسلطانعلىخرجتضد.التوطد

العاعة6حظيرةالىتميدهاأنالمسلمونوجههاالتيالحملاتكلتستطعولم

فترةفي،دويرةنهرلتخترقكافيةةبقوتحتفطظلتخسلألرهاكلورغم

جنوبه.فىجزءاَل!حتلالحكمانشضال

مؤسساتجميعظهورنمما.برى6توطدهامظاهرمنالدثالىوالمظهر

الفتح.قبلاشانيافيسلالداَككالذيالقوطيالنمطعلىفيهاالأدارةواا!حكم

يرآسهمالمحاربينمنكتلةعنعبارةالفترةهذهحتىنث!وئهامنذوكانت

ويتمردقرطةا+لامراحيأويخضعءملكاسمتجاوزاَعاليهيطلققائد

القوطيالقانونمنمستقىةنونلهاطضبحالآن1أعا.آخر!يأعليهم

المدنيةبال!ياةتتحلقآحكامأويتضمّنا!سسواالبلاءيذكرهحسبماالقديم

174..E.Levi Provencal; Histoire،0000،،.+ p
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للتشريفات(ونظامأوسلطانهوالملكوالطقوسالكنسي؟التنظيموأخرى

.)1،الملكية

دها6الدي!يالأصاسظهورفهوالتوطد1مظاهرمنأتانثاالمظهرأما

وتخوضالموتبراثنمنفيهاتتختصالتيا!فترةاهذهفيضرورطوكان

يحميهااسبانياأناهمؤدااعتقاديجبالتد!فيهايسودبدآفقد.بحتةديحيةحروباَ

Santiagoفيهأالمسيحيةوناشرالمسيحأخو de Compostelaأممماالقديس

للفظمحرفآاسماُالأْلدلسيونالعربعليهأطلقوقد.الرسلأحديحقوب

عندماموريغاتوأيامبالظهورالحقيدةهذهبدأت.ياقبشانتهوالأسباني

اسبانياحاميباعتبارهيحقوبةالقديسخاصعيدأشتو.يشطقوسفيدخل

أيامفيالانيةالخطوةوجا،ت.المناسبةلهذهخاصشيدوأنمثىءْوسيدها

الأمالتعلقتعندماالمسلمينمعالمريرالحربيا!رأعاآيامكااللثانيالفونسو

التيالمدقرة،المحنةمنوتخليصهاأ!دويلةالخذهيمقوبالقديسبحماية

وآ،جليقيةأطرافمنمحينةنقطةفيبأنهالأعتقادشاعا"ذ6لهاتتمرض

قأيأتوجد6الأيبيريةالجزيرةضبهمنالغربيةاصيةالشماالزاوية1أضىفي

هومافجملكاالأساسهذافيالمئ!مبيالخيالزادثم.يعقوبللقديس

وسرعان.بكاملهاالقديسرفاتوانمابقايالش!المكاتهذافيموجود

للاسبانليسمحخآفحْمةكنيسةلهبنيتحيثالقديسضريحأصبحما

فيهمبماالمحاركمنالناجونوكان02الغربيةآو:بامسيحييلكلبلفقط

الشكر.طقوسويقيمواأمامهلميركعواضريحهالىيآتونالئانيالفونسو

وقد6أوربافيالمسيحيينلدىثابتاَيقينأكانالأعتقادهذاأنريبلأ

بالنفسالثقةوبث6جهةمنالدينيالحماساثارةناحيةمنالأسبانأفاد

أساسلهاليسباسبانيايحقوبالقديسفانع!لاقةومعذ!ك6أخرىجهةمن

السابعأالقرنأولففي6قرنينمنأكرقبلماالىإبتدأعهاويحود6تاريخى

Luis.كا..437-434 .G De Valdeavellano, Histo +a de Espana, ،1.+ p
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بينهاومنءالمشرقمنأردةواللرسلسيراللاتينيةالىترجمتالميلادممما

فلسطينفيبشراْلهلهاالآصلي"النصفياوردالتي.بمقوباللقديسسيرة

بحدوعادإسبالي!افيبشريعقوببآنأضافالمترجملكن6القدسلافيومات

ففيَثتابأخرىمؤلفاتالىال!فكرةانتقلتثم،ليسشهمدفلسطينالىذلك

نئسرعنالمزلففيهتحدثالقرنأرباعوثلاثةقرنبحدالفآخر

مناسبانياوكانت.فيهالمسيحية،انثمربقديسبلدكلوخص!02المسيحية

.(ياقبشانت)يحقوبالقديس"لصيب

بآصال!ةيتحلقوفيمأ.للفكرةالتاريخيالأساس1!حةيتحلقماهذا

آوربيلديبيريثأنإذ.الموضوع1حولنقاضفهناكالضريحفيالبقايا

(1 Perez de Urbel،قبلمنذانهكاالآثاربمضمدلولعلىإستنادأيرى

لبقاياتقديسطقوسيقيمونماردةجهاتإفيإ/لأسبانكانالأسلاميالفتح

انفتحاثرمنهاالمكنيسةرجالهربوعندما،عاردةجهات/فييحقوباقديس

.ستدالذممماالضريحفيودفنوهااصشمالاإلىالبقاياهذهمحهمحملوا

mericoكاستر:أميريكوأما Castro!القديسضريحمكاتأنفيرى6!ل

وجهآكانالفترةهذهفيتقديسهوأنءالأصلفيثنيأوهزاراَك!يحقوب

محارضةالفرورى1منكانِاذ.إسبانيافيالاس!ميانثيرأوجهمن

وفتفيالمسيحيالدينيالحماسيثيرش،عتقادالمسلمينعنداليدينيالحماس

اشتقتولذا.لعلىالز"و،1يرةالجزشبهفيوالمسيحيةالمسيحيونفيهاأوشك

المسلمينأنالمسيحيونإعتقدال!تيالصورة1من.بمقوبالقديسصورة

ءأخوهيحقوبفالقديسكاكالمسيحنبياْمحمدكانفاذا.،هانبيهميتصورون

المحاركفييظهريضوبالقديس!كانكذلكمحاربأكانمحمداَأنوكما

.المنيرةالبيضاءفرسهصهوةيمتطيوهوأتباعهلينصر

-525.515.Perezde Urbel; Primeros contactos،0000 Arbor, ab+ l 07!.5391 .PP

.64ص،2ج،عذاركليابن-1
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الامارةتوطيدفترة!المكارولنبيةاللولةمحالعلاةت

انشا.نحوالأخيرةالخطواتالفترةهذهفيانكارولمنجيةالدولةخطت

تجيلالاْلدلسيونبهقامصجومالفترةمذهبدأت6الأسبانيبالثغرسميما

كمااحتلت1التي6خيروناع!مجوماَلهمحملةوثنت6الرضاهشامشفاة

منجزءآوأحبحتم785/ص916عامالد(اخلالرحمنعبدءهدقيرأيا

وقتللاسوارهاوتهديص!ملهاحصارهممنالرغموعلى.اكيتانيامملكة

وعبروافتجاوزوها.احتلالهايستطيحواا3أنهمالاعنهاالمدافعينمنعدد

واتجهوازروعهاواْلتسفواضواحيهاافأحرقواونةارحتىووصلواالبيرنية

بينهمحركةفحدئت6لهمطولوزدوقىتصداطريقاوفي6قرقشوْلةنحو

غنائمعلىال!يلصوىشىهعنتسفرلمالحملةلمكن.ومزموهوبينهم

فيهاالحربيةالرواياتوتبالغكابهاثقلاقرطبةالىاجيئىاعاداذ6كبيرة

000toا،سرىومن،الغنائم1خمسمنءالأميرحصةتجحلأنهالثرجة

النصفالداخليةالأضطراباتسادتالحكمتولىوعندما.ال!نالذهبإمن

مناطقطفيعليهثارالتياالضورأولمنصرقسطةوك!انتحكمهممنالأول

ا/لة6عداليهذهبوكذلك6شارلمانالىمغوفودذهبت،متحددون!لوار

حالفيتصرفهتحتآنفسهمويضحونالحكمأراضيلمهاجمةيحرضونه

شزروابابلفسهذكرىفيْتوقطكانتياتالمغرهذهأنومع.بالغزوقيامه

ا،نتقام1علىيساعدهمافيهايرىكانالوقتبنفسانمهالا6ريبد:ن

اصونْرزد،قالمخلصتابحهتليلةسنواتقبلالمسلمرناآوتمهماالتيللهزيمة

عموفي.اكيتانياسلكةلأراضيإلمسلمونايحثلهالذيالتهديدعلىويقضي

ملكأكيتانيايسشارلمادْلوابنبرئاسةطولوزفينؤتمرعقدصم/897829

إلاتفلقفيهاتمانهيظهرو6بهاالثالر1سقسطةواليعنمندوبوحضره

الكارولنجيينجيوشمتتقدفلم،قرطبةلأميرالئسماليةالأ!اضيتقسيمعلى

جنوبالواقعالقسم1نحوجهـودهاوجهتبل6الثلألركانحيثسرقسطةالى

المرحلةتمت.مرحلتينعلىاحتلالهاوتمبرشلونةمنطقةأي6سبتمانيا
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تممأتالمرمنطقةكارولنجيةحملةاخلتاذ6مباشرةالأجتماعهذا:مدالأولى

وآعاليخيرونابينمحصورةجبليةمنطقةوهيكارشلونةضمالالو.اقحة

الحاموش.المشهورة1المعاقلمنعددعلىوتحتويكاSegreسيغريوادممما

واليهااستنجد6صنتينحصارهاواستمربرشلونةعلىالحصارضربالتاكما

نظرآمستحيلةكانتالأميرمحونةلكن6يجأو!ونهوبمنبلأميرخلالهما

أما.عليه+لائرةلهاالمجاورةالمناطق1ولكونالداخليةبالمنازعاتلأنشضاله

الأميرعلىثورتهمرغمفكانواسرقسطةمنطقةفيوخاصةالمجاورونالولاة

برشلونةسقطتوهكذا.)91المنطقةعلىللسيطرةبحفآبحضهميحاربون

أختقدمالكارودنجيونحاولالتاليةاسنواتاوفي.م)2(108هـ/185عام

جهةفيتقدمواكما.الحاليةHuescaوشقةواحتلالالغرب61لجاه

بعدوتوجهوام808/هـ299عاماصةإحااTarragonaفاح!تلواالشاطىء

الخا،فة6عصرنهايةوحتىبحدوفيما.أمامهافانهزمواطرطوهـثةنحوذلك

فيالطرفانيتناوبهامدينةطر-كونةوبقيتل!لمسلمينقاعدةطرطوشةبقيت

منالرغمعلىللكارولنجينبقيتفقدبرشلونةأما.المتتاليةأطجماتا

مثل،آمامهالأالكاراولن!جيينعلىالمسلمونحققهاالتيالأْشصاراتمنكثير

بسبعالحكمموتقبلأيم991/815عامفيأحرزوهالدذىالأنتصار

لأستحادةكافيآيكنلملكنهأعدائهممنكثيرآفيهقتلوا:الذى6ت1شو

المدينة.

ص،6ج،ال!امل،الاثيرابن-أ

916عى،6ج،السابقالمرجع:انظر،العربةيةالرواصسبيخالتارهها-2

انضر:،308عامسقوطهافتجصلالكارولنجيةالروايةاصا

018..H.Levi Provencal, Histoire, .T .IP
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سىبق!لا

ل!بْروهارروا!ضاا!زة

الامارةعصرمن

انقرنأواس!بحدحتىمAVVهـ/602منالفترةهذهامتدت

ونصفالأوسطأوالثا!ليا!الرحمنعبدامارة1شملتأى6أ11!هجريالالث

يليه.الذمممامحمدالأميرإمارة

لفترةاءامرأ

(مهـ602852-338!/83)الثانيأوالأوس!الرحمنعبدالامير

لد-6َ
ودداممنالربضيللحكمم297/ص176عامطليطلةفيوصالأ،

وقد6العمرمنالثلاثينحواليفياوهوا!رشاارتقى6حلاأشةتدعى

واحدآليصبح6المناسبةالهظروفكللهتهيأتاوالأمكانيات/كلللهتوفرت

كاعاليةوفافةتربيةأبيهحياةأثناءلهتومرت:الأندلس!حكامأعظممن

عدةخلالاررهاواالمرضواْشابكاو"الفلسفةباللشريحةعالمأشاعرأفأصبح

الخبرةلهومرمما6ال!دولةشؤونتسييرفيعنهفأنابهموتهسبقتسنوات

شدةبمدوالأعتدالالدتسامحت12امارليظهرالمجاللهوأفسح6ارةالأداافي

تجربتهمبحدالأمارةعرشباعتلائهيرحبونالناسوجحلكاوقسوتهاوالده
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عبدقواعدهأرسىالذيالسياسيالأصتقرا!أنذلككلالىيفاف.ممه

فيواصحبشكلالأالتصاديةثمارهيؤتيبدأ؟الأنددس1فيأرراخلاالرحمن

انقيامعلىوتساعدهالأميرخزينةاهـداتوادتزيدالئانيالرحمنعبدعهد

اسحياةباَطايبحدأقصىالىالتمتعوعلى،ذكرهتختدعمرانيةبآعمال

المجموعةالأخبار1صاحبيقولكماقصرهفيفحاش6والمقليةالجسدية

ير،)2الأعينوتلّذالأنفستشتهيهمافيهاجمعاختيالجتة!كداخل

:(م886-852/!273-338الرحصنعبدبنمعمدالاهير

كآبيه،مثقمأكانكابهيرتدعىلأولدآممنالأوسط2الرحمنعبدابن

الطرازمندولةرجلكانفقد.االأمراءمنغيرهعناصةخابصفاتوتميز

بثمؤونعميقةخبرةذو6الحذرثديدالأناةكثيرمرنسياسيفهوالأول

المحضا،تمنعليهماَشكلفممااليهيرجحونكانواموظفيهأنحتى6الأدارة

بحضعلىاستدركفقد6وتدقيقهابلحساباتالمعرفةواسعكانكذلك

لمذدككلومعءدرهمخمسدينارالفمائةعلىيشتملصكفيخزانه

وينافش6صوابآيراهمافيمضييمثاو.كانبلبرأيهمستبدساًيكن

.صحيحأ)3(لأيراهما

الثغورفتن

منأعاسيكجزهأنهأالأ1،بهاخاصةاتبسممااالفترةهذهتميزرغم

الذيالصراعحولفيهاسيةال!ماالاحداثمنكبيرقسميدشرءالولأة1عصر

مو!دينعنالمفتوحالبلدوسكانالفالحينبينالأمارةعصرطيةدام

نآالأ.الثغورفيشتحلةمنهمالمولدين1حركاتوتبقى6شمستعربين

بهامرتبطةتثَنلمجديدةعناصرفيهاتظهرالفترة1هذهفيالثغورحركات

39-.!،81-08ص،2!ا،عذاريابن:أنظر-1

.135ص،المجموعةالاخبار-2

.701ص،2سا،عذاريابن-3
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الآمراءعلىالأماثَنبحضنمماالمولدينثوكأاتتحدفلم.السابقةأغترةافما

نآثما.َوبربرعربمنالملألحينكلضدطليطلةفيأصبحتبلكافقط

يحر-ضونكانواالذين6الشمالبمسيحيياتصلتانثلاثةاشضرافيالثورة

آخر.حيناالثالْرين2معجنبالىاجنبآ6فيهاويشتركونحينآعليها

:(+do)طليطلةف!الفتنةح!

طليطلة.مول!دىثوراتكانت6الأمارةعصركلفيا!ادةاهيكما

قرةفيوأشهرها.زمنأوأطولهاتكرّراًاوأكثرهاعنفأالثحورثوراتأشد

بحدأى982/ص214عامالأولىبدأت.ثورتانوالأزدهارالأستقرأر

.سنواتسبعواستمرتالأمارةعرشالرحمنعبدتسلممنسنواتثماْلي

طليصلةمنقرطبةدخلالهذي11ءاببالضرَاالملقبهاضمالورةهذهتزعم

وصار6رهاشلديهامومنوأخذا،لموسطبألثغرالربضيالحكمآوتععندما

خرج214عاموافياببالضر!فحرف،أجيراَالحد-ادينفيبالمحوليضرب

الشربأهلا/لقدماءالمؤرخونسماهممنوألببلدهعائداًالىقرطبةمن

المدينةبثورةيكتفلمابالضرلكن.الأميرعلىطليطلةفانتقضتاغسادوا

إنضمامالطموحاهذاالى1ق!ادهوربما6منهاأبحدالىسلطاْلهبسطحاولبل

العربعلىبهميضيرفصارءبهتسامعواآنبمداليهالأشرارمنعظيمخلق

حالياَ)بريهضنتالىغارا-لهوصلتحتى6لهالمجاورينوالبربر

ver6ولح ) 3 aدكومعذ.(\للأميرُجيشحمعركةفي2بعدهماقتلسنتينمدة

أحدخانأنبحدالأخضعلمو6خسسنواتمدةموتهب!عدثلألرةطليطلةقيت

منطلقأينةالمدعلىيصْيقلذيكان،االأميرلجيشنضما:اجماعتهلطليطلييناادلقواا

Calatrava)رباحقلعةفيقاعدتمن La Vieja)الطريقعلىاقمةالوا

الجهدبهاوبلغمرافقهاكلالمدينةعنقطتوعندما6وقرطبةطليطلةبين

51fص،6ج،لكاملا:نظرأ-1 1l _ f.
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القاضيةالضربةلها!وجهاوناتباالرحمنعبدالأميرايهااجاه6أقصاه

.1(و،افتتحها

فامتلتي11تلكالفترة2هذهفيلطليطلةالمشهورةالثانيةالتورة.وعلانت

استمرتكسابتكلتهاوام852/ص238الأمارةعرشمحمدالأميرتولىعندما

لديخم6الأميرعاملعلىبالقبضبقامهمالطليطليينثورةبدأت.اتسنواسبع

ثم6قرطبةمنرهلأشهمالأميرلهم%طلقأنالحدالأ6سبيلهيخلواوا3

الأْميرابقدومعلمواوعندما.التالياحامافماضدهمتوجهللأميرجيشأهزموا

بملداستحاْلوا6يليهاسذياالحامفيكبيرجيشأسراعلىلحوهمشخصياَْ

،Ordoأ"!د"ناضتو!يش no6اننصاشىمنكبيرةجموعمعاَ-،داليهم1فبعث

قربطليحللة/المحركةحدثت.يناخرشماليينمسيحيينسادةعونطلبو،اكما

منكبيرقسمبوضعللمعركةالاَميرتهيآ.التاخهرأفد6سليطوادىنمما

لحووتوجه6ْبالوادىالمحيطةاضلالاخلفاختفتكمالْنشمكلعلىجيشه

طامحينوهاجموه6شآنهوحلفاؤهمالثائرونفاستهونكابقيبمنالأعداء

اعتلالخلفعناعملألنخرجتْاالأ-سثتباكوأثناء؟بسرعةعليهبالقضاء

ا!ف!لمانيةفيهااشتوريش1مسيحيوفقد،نكراءهزيمةبالمتحالفينشأوقحت

هذهرغمطليطلةتستسلمولم.00012)2(طليطلمةمواررشوفقدءكأجل

آْلزممت!اوكوارثنكباتخاءهاأبهاحّلتءسِينواتخصسبحدالأ6الهزيمة

.)3(للأميرمتحددةح!لاتبها

:(!!م!)سرقسطةالاكلالثفرالبالمولديقفتئة

يحود6فيهاعريقةمولديةعائلةالمنطقة1هذهفيالفتنأغلبقادت

القوطي16الدحكمأيامالممنطقة(كونت)قومسآكادْالذيقسيالى1نسبها

.85-83ص،2ج،عذاريابن-أ

.74-73ص،7ج،الكامل:انظر-2

oil-5!ص،2جءعذارىابن:أنظر-3
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الراغبينالقورومنالقومعليهَمسلكسلكالأندلسإلمسلمونافتتحولما

يدىعلىواسلمالشامالىفسافر6وآملاكهممراكزهمعلىالحفا"ظ1في

الخ!6!ةعصرلهايةوحتىْبحدفبماأبناؤهشسار.9(")الملكءبدبناسليدا

شيءكلقبلمصلحتهمعلىانحفاظيفمهمسطحياسلامهم،سنتهعلى

فاطميا.آوثانأمويا6َمسلمأآمكانمسيحيألهميحققهامنفيخدمون

ويحينهم6الأمارةتوطيدعهدفيالأموييننلأمراءيخضحونلراهموهكذاْ

فيهايحيشونأ!تياالمنطقةوكانت6سرقسطمهمنطقةثبلهمأ،عماهؤلأء

يجدش(1فلم6المسيحينالأمراءآراضيمعمتداخلهاقطاداتهمفيهاويملكون

.6الأمراهؤلأءبمضمنبناتهم!!:يجحدالى1محهمالتماملفيغضاضة

بنتون5فربنموسىبنموسىالعاثلةهذهصتبرز6بحثنامدارالفترةفي

6(يخاَحطPamplona)بنبلونهملكغارثيامناو!يةابنتهجزوالذي6قسي

عامبمدلكنه6ممهيغزواهـحمنعبدالاميرخاضحاَأمرهاولأفيوكان

معوهزمته)الأميرجيوسْضدهفتوجهت؟عليهثارم842//ص227

وظلجديدمنأطخضوععاداخو!ةامنسنتينوبحد.بنبلونةأمراءحلفائه

للأعترافالأموياالأميرفاضطرءالمثورةبحدهاعا!سنواتثلاثمدةهادئاً

افيطادبفريضةباسمهيقومألاميربتبحيتههوواعترلْى6للمنطقةكسيدبه

منالقربالكار)ولنجيالئغروضدكااسباْل!ا1فيالمجاوهـ.بنالمسيحيين1ضد

محمدالأميرالأمارةعرشارتقىوعدما.حروبهبحضفينجحشأراضيه

ب!حدالسلطا!امارات1وأظهرقسيابنمكانةفمعلت6بهوالدهاعترافجدد

البمابرىالمراكز1منعليهاحتوىبماالأعلىللثغرمنازعغيرسيداًأصبحأق

إسبانيا.فيالمثالثالملكلقبعليهوأطلق.وتطيلةإواوشقةكسرقسطة

تقاسمت6اشتوريشملكمعلهمعركةفياصابتهبجراحمتأثراَتوفيوعندما

انبحضوعادةلادهفيوعاشوااشتور.ش!1لملكبحضهمفخضعآبناءهاءالأهوا

.شسرقسطة)1(تطياةفيالأميرعلىلملتورةالآخر

NNAص!الاندلساختتاح،305-205ص،الجمهرة:انظر-1 - \N V
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:(هة!ولأهاردة:الادنىالثفرفىالفتئة

يشجعالثانيالفونسو1كانفقد6متحددةعناصرماردةفتةفيتدخلت

نآأيضَالثابتومن6الآموى11الأميرضدالمثورةعلىوالمستمربينالمولدين

مستحربيالىرسائلهفيالتشجيعنفسمقدالتقيلو.بسالكا!اولنجيالملك

انبربريمنكلوتزعمهام828/ص392عامماردةفتنةبدأت.ماردة

مروانقتلااللذين6مارتينبنسليمانوالمولديالجبارعبدبنمحمد

حما،تعدةارسالاخضاعهاالاميرلَلَفو.مدينتهمعلىالحاملالجليقي

أمداَوتنقلابحدهاالفتنةزعجاهرب6مArt/ص921عامحتىضدها

6ماردةمنالشمالفيمارتينبنسليمانفقتل6انفعلا1ثمءعاْلةوادىفي

الىدجافقدالبربرىآما.ا"لأميرجيشمحركةفي62محقلهاتخذحيث

يشنقاعدةاتخذه6كاقطاعالحدودعلىحصنآمنخِهاليذمممااشتوريشملك

!كتبعدالضميرتاَنيبدفحهوربما.(الأعلامية)آالأراضي1علىالغاراتمنها

الآميروقبل6المسلمينحظيرةالىوالحودةعنهطالاًالمفو،مالأميرللاتصال

للحصوردعاهالذي6اشتوريشالملك0أمامافتضعأ-لصالأتهأمرلثَن.ذالكُ

فهاجمه.لهبخيانتهالملك1ا/قتنعءالمرضبحجهاعتذروعندماءبلاطهالى

عامفيأسرهبحدوماتءفجرِححماْلهعنئراكسقطالمعركةوانمما

الملكبلا!الىآسرىعائلتهأفرادكلحملثم.684ل!!225

.)3(المسيحي

1-،578..R.Menendez pidal, Primera Cr6nica General, .T،11 p

و48ص،\ج،المرب،صد-بنا:نظر"-2

,Leviprovengal..كا.ء.902-702! Histoire,... .T I
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الازدهابىفترةفيالاققصادكيالئشاكل

والاولرةوالفكرالمجتمعفيونتائجه

الأندلسالى1اسد:رواالثهما:بحضادخالعاىالأمويونالأمراءعما!

منية/الىنقلالداخلاشحمنعبدأنعلىشاهدواررينا6المشرقمن

منالشجروأكا:مأخروساغرائب6درطبةثمالابتناهااضي"اءالر"ص!افة

المختارةالنوىمنالشامالى1رسولأهاستجلبهكاقماوأودعهاءناحيةكل

أثمرت6معتتةأشجا!أاجداوإالحنايةبفضلنمتحتىالغريبةوالحبوب

اْششارطريقةولحل.الأندلسبآرضقليلعمالتشرت(1ْالفواكهمنبغرائب

ميهذهالنباتات"انتشاريهفيةعلىكمثالتصلحالأندلمسفىالمسفريلىالرقان

لزكأعهالرحمننحبد،وحملمنهالشامالىرصافةالرمان1هذاآصليةالرواتسند

أحدمنهفأخذ.بهمباهيأخواصهعلىفحرضه6الأْلدنسرصافةنيةفي

فيأغ:با،ريَهكورةفيبقريةوزرعهالكلابيعبيدبنسفرالمدعوفوا*ه

الرحمنعبدالىبهفأتى6الرصافيبذلكشيءأشبهنجتحتىة"الأهتمام

الناسيواستوسعنوعهفاْشسْر،جنَاتهعنوبغيرهابمنيتهمنهفاغترس

اعداالسفرى)1(بالرمانيحرففصاراغائد11ذلكالىالن!سبولزمهغراسه

التمَدممدىعلىبدقةالدالةالوثائقتحوزنا6اصابرةاا!اتالاشاهذدمثلعن

الفنحائرمدىوعلى،الثانيالرحمنعدعهدحتىالأنداسفيالزرجعا

االأأ،أرروشاالأسلامي1احربيا اْسمما.الفترةتلكحتىراعياا!ضقدم

فيتلكخاصةأخطاق/1واسعتجاهـيلشا!قيامْعنسبياَالشواهدْلد.بناتكثر

15Torres-14عى،2ج،الطببنفح-1 Balbas, Los contornos de

453-446.0591,,lasciudades Hispano- Musulmanes, Al- Andalus, vol. XV
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تقريبآتضاعفوعنالثروةفيازديادوعنكاقبلاالأندلستحرفها3كااغترةا

.)1"جديدةضرائبفرضدونالثاْلياشحمنعبدزمنالدولةوا!داتفي

لأستحالةوْلظراَللثر،وةمنبعأهمكاْلت،الحصوكأتلكفيالزراعةأنوبما

6مزدهرةزراعةعلىا،عتماد11دونالأيامتلكفياععواتجارين!ثاطقيام

فيالزراعةأن6عامةب!طماتنؤكدعندمامجازفينعسنلأْكلهلذلك

وانهاءالأموى1الحكمبدايةمنذشالتوسعالأكأدهارفياستمرتءالأندلس

الاستقرارفترةخلالجيدأمردوداًفيهاأعطتمتقدمةمرحلةالىوصلت

الرحمنعبدبهاقامالتي1الأعمالبعضمنيشنتجاْلهكما6والأزدهار

الحدالىمتقدمةكانت،الأقلعلىأعروعابحضنمما6الصناعةان،الئا.لي

بكلخاصةملابسفيهاتصنعللطرازخاصةإكأاَدايشىءأنأ،صمحاونيا

الخدمة.أصحابمراتبمنمرتبة

والبعريالتجاريالتوسع

سطوللاlةقو

الفتحمنذللأندلسوحربيتجا:يآسطولتاءت01ضروترَاَكمت

أربععلىالمضيقيجتارْ:نالفتحأثنا!أحرباكأأينافقدكاالفترةهذهحتى

كلعنالبحرفصلهمالأْلدلسفيالأستقراراواغتحاشبحد.ليولانسفن

ةمصهـلالحيشبةصحو!غم،منه"المشر!وخاصة.الأسلاميا!انماأجزاء

كانتعندماءالطرفإنبينقائمةكاْلتالتيأحسيايةاأصلر:ابطنظرأعنه

انحجأنذلكالىأضف6دشمقفيالأمويمملخليفةتابحةولأيةالأْلدلس

منذالتيْشأتاملالموا!ذهالىيضاف.الأسلامأركاتمنوركن!ريضة

فقد6بحثنامجالكاالازدهارافترةفيطرأتجديدةعواملالفتحأيام

لهجمات6الجليقيةشاصهالغااشواطىءأشآنذأثفيشأنها6الأتدلستحرضت

.46ص،اج،المضب،صصدابن:انظر-ا

1-f\-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)1(.المجوسأوالنورمانييناسمالحربعليهمأطلقالزينيينالبحراغراصنةا

م844آب02/ص922عامالحجةذي1فيدشبوفةاصنةالقرا!ؤلأءهاجم

آما6قادسليحتلالجنوبنحومنهمقسمانحدرالمحارك0!ثيامئلاثةوبعد

تكنلمالتي(اشبيليةاصحتلاليكبيرا،ادي1عبرتوغلفقدالباقيالقسم

انمدينةدخلوالمكاْعنهاالدفاعحاواتالتيالقليلة1السفنفأحرقواءكأةمسو

ثم،أيامسبحةمدةنهبهافياوأستمروس!،انهامنيهربلممنكلوقتلوا

الىعادواوعدما6ال!غن!ائممنحمولتهماليفرغوإالجنوبنحوالحدراولأا

مرتفحاتفيتمركزواقدقرطبةأميرحشدهمالذينالجندك!ناشبملية

صفر25،نمماموقحهاطرفينابينفحصلت،ا،دينةعلىالمشرفةالشرف

لأشبيلية6لهمغزوأولىبذلكانتهتش6مAttالثانيتشرين91هـ/023

منعامآعشرخمسةوبحدمحمدالاميرزمنفيش.تومأ!4استمرتالتي

آفصىمنالأندلسيةالشواطىءعلىالأغارة1المجوساولحا(الأولىأخزوةا

تحْيرتقدكانتالأموراممن،الشرقيالرفوب،فيمرسيةحتىالفرب

كانواالأمراءلأنوذاك6،البرالىالنز،وليستطيعواأندونافطردوا

آتقياءيقيمكادْحيث6/الغربيالساحلعلىالآربطةبافامةلذلكاستحدوافد

للمملبلاضافةدينيةطقوساًفيهايمارصون6الرالاطهيمدةمتطوعون

وأخذتالترسلألاتوانشاءبلاسطولبالأهتمامالدولةقاهتكما6العسكري

الغربية.1السواحلطولعلىالحراسةبآعمالتقومسفنهم

الانداسسيةللبحريةملحوظآنشاطأنشاهدالمواملهذهتراكمبنتيجة

البحر،لصوصبمحنى،3Vikingoباسمالوسعلىالعصورأوربافيمؤلاءعرف-1

جزيرتيشواطىءعلىيتمركزواأنالئامنالقرنأواخرواستطاعوااسكندينافيةمنأصلهم

ال!يبابنيذ-لرمم،البحريالثامنالقرنوفي."الانقلبنمىبلاد،وايولاندةبريطانية

اليوميسرنهمالذينمموالمجوص،02عى،بالاندلسالخامىالجزء،الاعلامأعمال

ءوْلاءتوسععنأنظر.،ا،نكلنيروبابالفرنحالمثرقوامل،بالانقليشثمتالةلصارلى

القراصنة

111-701,,sdel Norte. ppحأPhilip Gosse, Los pira
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فيالنشا!هذاابدإالحربي1المجالففياضجارياشااحربياالم!الينفي

منانطلقتالناجحةفالحملة6فاشلةوامثاْليةلاجحةاحداهماْحملتين

هاتينسكانبينوكان6اومنو!قةمورقةجزيرتيالىالثمرفيةالئسواطىء

ويقدمونجزيةالممسلمينبموجبهيدفعون،عهدالمسلمينوبينالجزيرتين

بحدءيظهرماعلىشأنهماستضعفوا1لكنهمأذاهمعنويمتنحوناضصحالهم

منمؤلفةحملةضدهمالمسلمونووتجهكاالمهد1فنقضواكاالمجوس0غزوة

السابقة.عهودهمبكلالألتزامالىهـأعادتهم234عاممركبثلائمائة

عصرآخريْنهلألياًميورفةجزيرةلأحتلالطمقدمةاسمليةاهذهاغبا:يمكن

عصاميقودهاأْلدلسيةبحريةقطائعقبلمن6م309هـ//092سنةالأمارة

عصمتعندها6وسكانهابالجز.برةسابقةمعرفةلهأتيحتالذي16ينyاخوا

مقأمهفطال6"الحجفريصْةلأداءأسحجازاقاصداَفطكانبمركبالريح

الحملةأما.فتحها)1(فيأطممهماأهلهاأحوالمنواختبربالجزيرة

المحيط)6)؟"المحيطعبرالغربية1السواحلمنفاْلطلقتكاإ!فاشلةالثانية

اشتوريشملوكقياملهاالدافعأنويظهرمAYA,هـ/266عابم(الأطلسي

،الأمرواعمارهاالمسلمين1حدودعلىالواقحةثغو!همبتحصين/الفترةهذهفي

نآذلكالىأضفكاضدهاالبريةالمحملاتوجهفيمصاعبخلقارزيا

الفزوإتصدعنالتامملوكهاعبزأ*لبتتلجليقيهاضورمانياالغزوتجربة

الفشلهذاأسبابمنلَاتوهـبما6المحيطالبحرناحيهمنتأتيهمانتي1

الخفريهددهمكانجثءالجنوبالىوانتباههمالدفاعيةإجهودهمتركيهز

وكذلكْلجعل.المحيطالبحر1وجهةالغربالىلأءدائمبش!لىصلامي119

أسهلالفسيحةالأنهاروديانمتبحآالغرتمنالهجومالتضاريسوضعيه

.TOT-,4ج،لحبرا:دطراْ-1

غالة،لهيدركلالانهالمحيطالبحرفهو،مخلمهتسمساتالبحرمذاعلىالعربأسق-2

ينيالقزوينقلو.(28ص،طارالمهالروص)إنسالافاوالاخفرالبحرأوالظلماتبوأو

.الاسودابحرامولهآخراصما4050ص،،الحبادوأحبارالبلادآتار"فيالحذريعن
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اللَبرىالوديانتقفحث،الشمالالىاجنوبامنالمتجهالهجوممن

محينة6مناطقمنالأالدخوليمكنولأ6محارضضكلالجبليةالحواجزوا

النجاحبامكانيةناصحمحمدالآم!كأانصحاوفد.عنهااعالدفيسهلوخوانق

المحيض6البحرالىمنهاليتوجهبقرطبةالمرإكببانشاءفآمر6الحملةفي

وتقطمتتفرقتأنتلبثلمءللغزووتوجهتبالأنشاءالمر/اكبكملتفلما

"شيجةصدثامويبدو.ةروحه)1(القلألدونجابعض)الىبحضهايجتمعولم

ألبحرهذافيللابحاوللعربسابقةتجربةوجود2لعدمومنطقيةطبيحية

المحط.

و!راكرهالتجاركيالبعريالئشاكل

للأْلدلسيين6البحريالنشاطمركزللأْلدلسالثمرقي1الشاكلىءظل

وبالتاليفيهابحارهمكثرالبدايةومنذالأْلدلسيا%أريخمراحلكلخلال

إستطاعفقد6فيهةالمتعددنجاحاتهميفسرعاوهذا6لهصرفتهمعظمت

نجحكما6الربض1هيجةبحدكرتجزيرةوإحتلالفيهالأبحارمنهمفسم

مجالالفترةوف!ءصقليةفتححو!ادثفيا،غالبةبمساعدةآخرقسيم

الحالممعالدلاقاتعلىمقتصرةالبحريةالتجا!يةالعلاقاتكانتبهـحثنا

ضدبالنزويسمونهكانواماأواغاشة1حركةقامتكذا!ك،الأسلامي

يطاليةالألشواطىءواينياداشساركوكأسيكاجزرفي،الأسلاميةااغيراطىءإشوا

بل،البحرعرضعبابتمخرسيرهافيالسفن1تكنلم.بكاملهاالغربية

شمالشطىءبحذاءتمرأنعليهاكانلذا6اصسوأحلأاءحذاتسيركانت

جزءعلىالأندلسيةالبحريةالفطلياتازدهاراقتصار1الىأدىوهذاكايقياافر

Cartagenaقرطجنةمنالهمتدالقسمهو6للاندلسالشرفيالشاطىءمن

وأيقابلالقسماوهذا.جخوبأAlgecirasاخضرأءاالمجزيرةالىشمالا

الجنوبيطرفهيتكونالبحرحولبريفوسمنالثممافيالطرف،11يؤلف

.401-301ص،2ج،عداريابن:أنظر-1
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فياثحتهرت.شرقآبجايةالىغرباسبتهمن،الممتدافريقياشمالشطىءمن

الأنشاءأوالصناعةبدورالموانىءبحض،الثمرقيالمماحلمنالمنطقةعذ.

نا!المحطار11!روضنمماعنهايردالتي(حاليأ!ف!)ء*)دانيةمثلفيها

6اخزواإلىالأسطوليخرجكانومنهاءعنهاصادرةاليهااردةوإال!مفن

Alicanteلكوكذ"شماءأْاردنهالأ6هأكثرينشأبهاو "a1نتلتيكا!ليأحا

بعضفيوأقامت.")11والحرإريقيةالسفراكبالمرإبهاتنئمآصفرهاعلى"

كانت6البحريين1اسمعليهاأطلقجماعاتبجايةكمريةوالمراكزالمدن

علىيقعلأنه،الغزوأسموهاالي16الأوربيةالسواحل1ومهاجمةال!تجارةتمهن

شواطىءمنلقربها"لأدىالمغربفياكزمنطلقينمنمرا6أسلايةغيرأرأض

الحوضلشواطىءيقالطريةبد،احيث6يناوساردكورسيكايرتيوجزإيطاليا

بونةآكثرمركزاشتهر/وقد.الأسلاميةغيرالمتوسطالأبيضلللبحرالضربي

الشوانيتخرجكا.لت5فمنها6الفزواتهذهلمثلأ!لطلاقاكنقط!ةفيهمن

السفنتنشأوفيها6اوكورسيكاسردأ!لياوجزيرتيالروم1بلادألىاغازية

يقصدالمدينةهذهوالىكاالرومبلادالىبهايفزىالتيالحربيةاكبوالمرا

نحوبينهماانيةصرداجزيرةمنيقتربمقطحهالأنأفقكلمناةالفزا

.مجرجمة"3،

التجصريةوالمماملاتالمغربشواطىءمعالتجلرةمواد

اشي"الرإقيةالصناعيةمنتجانهملأالبلادهذهالىيحملونالأندلسيونكان

6بالمغربتوجدلأ/التياللزراعيةمنتجانهمالىبلاضافة6المنرب1أهليحتاجها

في6الأرجحعلىيصرسفكلنالمشرقإلىالأندلسمنيردماوكذالك

البيدبضاعةحالهوكما6هناكالىثممنويحمل6الأفريقيةالاصواق1

علىمنوجميع"قلأللاحوقلإبنااليهميشيرالمذينء(إلصقالبة)البيض1

017وولعى،الممطارالروض-1

.55مى"البكرى-2
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آهمأما.الأْلدلس)1(1جلبفمنالخصيانالصقالبةمنالأرضوجه

وبحضالحبوبفهي6الأندلسالىالمغربمنتآتيكاْلتالدتيالأشياه

المبيدوكذلكقفصةكفستقالمغرببهااشتهرتأخرىاعةزرامنتوجات

6المنربطريقعنالأسلامديأرسائروالىالأندلسالىبهميؤتى،السود

.ليبيا)2(جنوبآقصىفيزويلةكانتتجمحهمسوقلأن

وشواحدىهالأندلسبإنجداْلاشطةالتجاريْالنقل1حركةكانت

مناعتبارْأ61الأتصىواالأوسطالمغربشو/اطىءخاصةوبصو(رة6المغرب

كتبأصحابويحتني.الأندلسيةللمراسيمقابلةلأنهاسبتةحتىبجاية

ذكرمعالأندلسمراسىمنيقابلهوماالأفريقيالمرسىبذكرالمسالك

بينهما.المس!افة

يندراذ6كبيرةالأفريقية1اسيالمراالىالاَتيةالأندلسيينادأعداوكانت

مناليهاأشرناالتيالمنطقةمراسيمنمرسىالعربالجغرافيونيذكرأن

وجودهموكان.فيهالأندلسيين1وجوديذكرواأندون6المغربيالشاطىء

بعضفيالموسمية1الأسواقفيهايقصدونالتيالفترةفيأي6مؤقتاَاما

مراتثلاثجامحةسوقتقامكانتحيث6أصيلةفيالحالألهوكماكاالمناطق

الأْلدلسيينبحضكانالاحيانمنك!ثيروعاشو!أ،.وفيالعيدينفي:السنةفي

آخرين6معيساهمأو،حينأمدنهمقيبالسكانمختلطاَطائمةاقامةيقيم

السكانمعألأندلسيونيعيش!وحيث.جديدةمراكزبناءفي6أخرىأحيانا

منمعينةصةمقابلالسكانهؤلأءبمضحمايةيلتمسوناكانوامدنهمنمما

عندهميدخلمنعلىيقترعونكلألوا"مليلةففيcالمالمن"كميةأوالأرباح

يصنعولميدهعلىتجرهكانمنهمالرجلقرعةاصابتهفمنالتجار1من

.601عى،الارضعورة،صقلابن-1

N-53-34ص،الاصطخري،11ص،لبكريا
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الأجرمنهويأخذكاظلمهيريدعمنفيحميه6واشرإفهنظرهتحتالأشيئاَ

.")11لنزولهالهديةمنهيآخذكماذلكعلى

دأصيلة6جديدةمدنببناءالأندلسيةالتجاريةالجالياتتقومماوكثيراَ

11،نداسمنأمرهاالناسوتسامعالسوقفهأقيمرباطاَالأصلف!كانت

نأوبعد.آخرحينأوحدهاأوكاحيناًغيرهامعبا!لأشتراك.إلامحاروأهل

غيرهممعيلثوالم6السوقينتهياأنموقتاًالىاليهايأتونالأندلسيونكان

وأقاموا)3(عمرتأنالىفشيئأشيئأابنواثم6فيهاأنخيمواالامصا!أهلمن

أ"لمة.دااقامةفيها

مدنآالأندلسيونفي6،الخصوص(وجهعلىالأوس!المغربمدناورفي

صذهمنالاماكنبعضفيتشتيالبحريينسفنكا.لتفقد6بهمخاصة

حصونأبنواأنيلبثوالمثم6الأندلسإلىالصيففيوتنتقل6الشوأطىء

الحديثةتنسمدينةفيالحالهوكما6أثمةدااقامةبعضهم(وأقاماسيالمراأمام

منالاندلسيينالبحريينمنجماعة!أقامتهاالتي6(الجزائرواوهرانبين)

قسمآأنأسمائهممنويظهرم22-982/ص262عاماوقدميرالبيرةاهل

مدينتهم6تضخيمفيورغبةءكذالكليسواوآخرينمسلميناكالوممنهم

يأتواابأناورهمجالمنسمحوافقد6وبهممنهمواللحماية!لسلامةطلباَوربما

.3،الهمفيآهوانمماوشاركوهممنازلهمفيلهمافتوسحوااليهم

أيضاَالبحريينالأندلسيينمنجماعةقامتم309هـ/092عامإوفي

السالامةغايةفيمرسىحوقلابنعنهايقولكمااوهيوهرانمدينةفبنت

.88عى،لبكريا-1

112ص،السابقالمصمر-3

26عى،بقلشااالممهر-3
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لهيظنوما6آمن)9(مدخلوله6الجبالكنفتهقدريحكلمنوالصون

واحد.مرلىغيرالبربراسيمراجميعفيمثيلا

المفربشواطىءعلىأقيمت6الأندلسيةالمراكزغالبيةأناويلاح!

بالحمايةوانما6!طاحطهاسوابقربتحليلهيمكنلأأمروهوءالأوسط

دولةمعالوديةعلاقانهابسببكاالرسمية1تاهرتدولةمنلهمتتوفرالتي

قضيةفيواضحأالحمايةهذهأمرويلاحط.الأندلسصاحبةالأمويين

قبيلتينمع/أنشؤوهاالذينالبحريونعاشفقد:وهرانعلىالهجوم

كثيرةقبائلزحفتأن"كاسنواتبسبعانشالهابحدوصادف.بربريتين

كانتلدماءءاليهميتينالبربر1المقيلتيناحدىباسلامأهلهامطالبمةوهرانالى

وفي.الماءوعنعوهمفحاصر/وهماليهمأسلامهمامنوهرأنأهلفاْبىبينهم

وهرانعلىلاالمهاجمةالقبائل1بحدهاوتغلبت6المطلوبةالقبيلةأبناءهربالليل

وضربتوأموالهمذخايرهمأسلمواواأنفسهمفيمسلمينمنهاآهلهاوخرج

اخاليةاالسنةوفي6السنةهذهمنالحجة1ذ!ماانمماوذلكدارآوآضرمتْوهران

آحسن!ادتبنيانهااوابتدواتاهرتعاملبآمراليهاوهرانأهلأعيدبعدها

.،)2،كانتمما

67ص،الارضصورة،سقلابن-ا

.07ص،البكري-2
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والمجتمعالقصر1فيالرفاه

لهناوفرتهالذىالشيءمنهذكرنايiإ6الأقتصاديالنئسا!أدى

والرفاهالترفمظا"هربروزالىكاالمجالهذافيالشحيحةالتاريخيةالوثلألق

الاند!سأصبحت!د6الاقلعلىالمجتمعمنالحلياوالطبقةالخلفاءحياةفي

بغدادمنالاشياءوغرائبالوطاءنفيسهنالترفبضائعإليهتساقسوقآ

لمكاوالماْمونالأمينبينالمنزاعثناءآبغدادفيلمالفتنةحدثتوعندما6وغيرها

الثمينزبيدةكضدوجوهرمتاعمن6أغصرافيالنفيسةالمنهوباتتجد

سوقالأئمنهابهيدفعسوقا6ًحليهامنويخرهباالشفاءالمعروفواالمشهور

الو!لقمنهالناحفظتفقد6الترفحياةمظاهرعنأما.أ1،الأندلس

مراءVاهؤلأءجبايةازدادت.حولهميحيشومنالامراءأخبارالتاريخية

ترفهمكانوان6مسرفترففيفلألفمسوامليونالىدينار...ر.06من

فيالجواريبكثرةاهالأمرالترفمظهرأولويبدو.رافيعنجرقشربأ

أشلأدعددبلغوقدكالذالكنتيجةآولادمنأنجبوهماوكثرة6قصورهم

لَانوالأناثمنوخمسون6اونكورامنشخمسو!ما!لةالثاانيالرحمنعبد

لأعطاءفيكفي6الجوإريعددأما.الذكور")12منولدمالةمحمدللأمير

.الأمارةقصرفيخاصةدأرلهنكانتفقطمنهن،المدْلياتأنذكرتفكرة

بآنللظنتدعوألأيجب،الثانيالرحمنعبدقصرفيالمجوارممماكثرةلكن

الجسدية،الملذّاتالىافالأنصرإفيمغرقابدائيآانسانآ1كانالرحمنعبد

والفنية.الفكريةميزاتهنلهنكانتلديهالحظوةنلنممنالكثيرأت1لأن

02ص،5691بيروت،بالافدلسالخاصالعزء،الاعلامأعمال،الخطيبابن-1

.07ص،7ج،الكمامل-2
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ددىكبرىحظوةوقلموعلمفضلالمدْياتاوثاصاكانانهالممراوففمن

أديبةكانتقلمالى"بالقولصورتهناغدماءاالمؤرخون0يورداوكاالأم!ير

عرفعنوقدكاالأدببضروبعالمةللأخبارحافظةللشحررا)ويةالخط0حسنة

ذلكألىيضافكاهلذاتجميععلىيؤثرهالذيبالسماعول!حهالرحمن1عبد

البشأَنشسبيمنروميةا/لأصلأفيكونهارغم6بالألحانعارفةكانتانها

صذقته6االغناءهناكوتعلمتبالمدينةفوقحت6المشرقالىصبيةحملتلكنها

ونثمآتءالرشيدارونهابناتلأحدىجاريةالأصلفيفكانتفضلأما

واشتريتال!غناءفيطبقتهاثمفازدادت،لمالمدينةالىهناكمنود.جتببغداد

.،)1(المدنيةعلمصاحبتهامعالرحمنعبدللأميرهنانك

البنلا

منكثيرفيالأزدهار1عصرقشاعالذيالترف1مظاهرمنوهو

عبدبناهالذياشبيليةكسورحربيةحاجاتلسدكانمافمنه6نواحيه

6الثغورفيمدنعدةبناءوكذلك6المجوسغزوةبمدالثانيالرحمن

لضروراتكانماالبناءومن.الخارجيةالحلاقاتبحثعدبحثهاسيمر

قرطبةفيالمساجدمنكثيرأومحمدالرحمنعبدالأميرانابنىفقد6دينية

ففدقرطبةفيأما6وجيان)12البيرةفيالجامحين1كالمسجدينالولأياتوا

آذرعتسحةبامتدادجديدينرواقينباضافةالكبيرالمسجدالرحمن1عبدوسع

بابحادالهثاْليةالجهةمنوسحهذللكوبيحد،له4طومنبذلكفزادونصف

كلتكتم!ولمإسطواناتاثمانيبذلكاليهعضيفاَالمحرابمعالقبلةجدار

محمدولدهعهدفيفكملت6الرحمنعدعهدفيالمسجدتوسيعأعمال

الجنوبيالسوربينالواقعالرصيفوبني6المقصورة1بنيتكما6التزيينات

منمساجدعدةبنينلقصرانماءأنذاعكالىضت!أءأطبيرالوا(ديانهرولقرطبة

1-النفح،ج\،ص+\.

17و92ص،الممطارالروض:أنظر-2
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6اصغورامدنعناوعدا.بانيتهاسممنهااحدكلاشعلىأطلقالأحيا"ءمساجد

.1(جيانُكورةنمماوابدةمرسيةثلم6مدناٌالفترةهذهفيالأمراءبنى

لمالقصرففي6فق!والترفهالرقآجلمنالكثيربنيوأخيرأ

خاصةأجنحةلنفسهبنىبلسبقهمنجماحفيباسكنالرحمنعبديرض

جديدأجناحآوإحدكلبناءفيتلاهمنعليهاسارسنةبذلدكوأوجد"

فرطبةمنظرعلىمنهايطلبالزجاجمحاطةللقصرشرفاتبنىكما6لسكنه

حيث6القصرالىالجبلفيعينمنالمياهايصالأيضااليهوينسب.كلها

المترةهذهوفي.حولهاوماالمدينة/الىمنهاالماءيؤخذشريحةفيهجملت

المدينةضواحيفي!يفيقصرعنعبارةوهيمنيةجمع6منىعدةأْلشئت

الحصورفيالأولىالساقةالبناءمنالنوع1اهذاويمتبر6غناءحدأ!لقضمن

اسصورافيفيهاوالأقامةالريفيةاغصور،1أبنيةعنهااْلبثقتالتيالهوسطى

فياننهضةئقافة"المشهور1المزلفصاحبيقولهلماصحةولأ6أحديثةا

يروقنيالذينيثالحدالعصرفيالناس0أولكانو.االأيطاليينبأن،ايطاليا)3(

يعيشيكنلمآورباشمالففيكاإليهالناظر1يسرموضوعاّالطبيعةمنإظر

المحصونداخليعش!وناعذينالنبلاءاوا!كالأالحضرمنالريففي

اتلمضروراالأديرةنمماالرهبانوبحض6أرزأقهمعلىالحفاظلضرورات

مدينتهمفيبلغماغناهمبالغاْالوسطىالطبقةآبناءيبقىبينما6دينية

اكانواالناسمنكثيراًلأنالوحيدالأستثناءهيوايطاليا.يبرحونهالأ

وآالريميةالقصوركانتوهكذا6الطبيحةآحضانبينبالهعيشمغرمين

6المدتفيالابنيةفخامةعنفخامتهافيتزيدالتيالمبانيذأتالجميلةالفيلات

انظر:،الحمرانيةومحمدالرصنعبدينالاميراعمال!للتوس!-1

:e Hispanomusulman hastyول+

.laCaida del califato, por Leopoldo Torres Balbis, Historia de Espana, .T V
415-373.".".

فيجمل،07ص،7ج،ماملlفيا،نير1ابنأما3250ص،\ج،النفح:انظر-2

قرطبة.الىالحذبالماءجلبمنأولمحدالامير

.Burchardtموالمؤلف-3

-151-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لميلادتدشينآعشراليرابعالقرن1منالأ،ولااالنصففيفلورْسافيبنهيتولمالمي

.،الحديثةإالحصورفيبكثرةالممروفةالفيلا

العرببتاويخ6المؤلفجهلالىالأقوالهذهفيالخطأسببويمود

خمسةمنجمثرالأيطالييناالأندلسيون1سبقفقد6الملأندلسافيوالأسلام

ثا،ثبحدعلىاقمةالواال!رصافةمنيةالداخل1الرحمنعبدأنشأاذكاترون

عصرأزدهارفترةفيالمنى1انشاءعمليةوازدهرت.قرطبةشمالمتراتكيلو

محظيةعجبومنيةالمصارةفيالناعورةمنيةمثل6منهاالحديدوبني6الأمارة

عدىبالحظوةلىالمتمتعالخصينصرومنيةالمدينةجنوبفيالربضيالحكم

.)9(الثاني1الرحمنعبد

بالحيشالأندلسيينولععلىأخرىدلأئلتوجد،انمىبناءعنوعدا

والنزعه6للتروحاءوالأمراالناسخراوجكانفقد،الطبيحةأحضانفي

فيالبحر1يقصدونكلألوابل6البرية1بالطبيمةايكتفواولمءمألوفأشيئأ

ملألةمنأكثرعنهتبحدالتيقرطبةمنحتىكاالغايةلهذهمحينفصل

بنالرحمنعبدالأميران"قرطبةقضاةصاحبالخشنىيذكروكامتركيلو

منتلتزمهالخلفاءكانتماعلىالدخريفزمانفيخرج،الثانى)الحكم

.،البحر)3(1وساحلإشبيليةالى1التروح

الاندلسيةالصاتليالشير

للأندلس6الفترة1هذهفمانئ!مطتالتيالأقتصادية0الفعالياتقدسمت

الباصيالمجتمعمنالواردة،المشرقيةالتأثيرات1وتمثلنق!لأوأداةامكاْلية1

الأمكانياتللأندلسخلقتفقد.اوالدتقدمالرقينمماالأوجمرحلةدخلالذي

الملبسفيلرا)قية21الشرقيةال!عباسيالمجتمععاداتاقتباساعلى'والقدرة

-1Los contornos de las cuidades Hispano- Musulmanes. Al- Andalus

vol.Xv,,0591.53م!مهـ. .PP

.76ص،افريقاوعلماهقرطبةقضاة،الخئشي-2
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الرفاهمنمستوىبلغمجتمعالىالأتنتقلأنيمكنلأالتي6والمأكل

فيالأتصاديوالنشارو6الحباسيالمجتمعلمستوىمقاربأاوأموأازفأالمادي

شاطأنْكما.المستوىاهذاالىدلسنvtأوصلاالفترةهذهخلالالأندلس

التى،الأداةكو-ْلاالبلدينبينالتجارتنقلزدياد11مع6المواصلاتطرق

أدىسا،بعضهماعلىالمجتمحينأبنا،وعرّفت1نرأتالمؤهذهنقلسهَلت

مجالفيمنهايهت.الأندلسالىاقيالراا(لحباسيالمجتمعمن،ماتلأنتقال

منذكرناهااشتي1المجموعةكتاكاريال!جوافئةوهمافئتانت2الساداْلقل

الحسنأبورأسهمعلىويأتي.المغتإنفئةثمالعانيالرحمن1عبدجواري

هذاعليهيطقغردأسودبطألرلهتثمبيهاَبزريابالملقبنافعبنعلي

عنممربةكلمةزريابلأن6بالذهبالمثمبَه1لصوتهنسبةأوا،ا،سم

الىءدلسالأنلى%زريابقدومسببيمود.ا!مذهبمحناهاأيضاَإالف!ارسية1

يدكأكنأون5دقدهـمهدالذيالرشيدمغنّيالموصليلأسحقتلميذاَكانأنه

بالاستاذالغيرةإستبدت6ال!خليفةاعجابحازفلما6اليهوصلمامدى

آستاذهبقدرةيؤمنكأريابوكان.بغدإدعنيرحللمانبالموتوهدده

انالقيروافيأمدأنزلحيثالأسلاميالمغرب1نحوفلألجه6وعيدهتنفيذعلى

الأميروأعلن6الحكم1وفاةجنهدفوصلهاالأندلسالىغادرهاثمالأغالبةلدى

!6لبآمنحهقرطبةالىااقدمولما،بهترحيبهعنالأاوسطالرحمنعبدالجديد

عنالحا.اأفييزيدصعلتهتقديرهفيالروايهبالتكاولأولادهلهشهريأ

عيدللَلأخرىآلأفثلاثة(محروف)سنويةومنحة6دينارآلأفثلاثة

6دينا!خمسمائةوالمهرجانالنوروزيوعيمناولكلدينارالفالحيدينمن

النبيذ6علىوجليسهكاالمغنينكلعنالرحمنعد!دىلأالمفضلوأصبع

كاالحلماءونوادراخلفا،اشسيرالملوكالأحواافيSاللتذإبلفقطللضناءلأ

وذلكالبالغ1الأكرإمهذا.أرادهمىمنهيستدعيهخلاصاًباباَلهوفتح

كاكأعجوبةالناسأماميبدوجعله6الأندلسافيلزريابالساحقا!تفوق
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إبتكاراتهتقتصرولم.اطحأنهاتهبهالجنْأنالأدعاءباالنظرة1تلكهووغذ-ى

فحوده،الآلةنفسفيالأبتكارالى1تعدتهابل6فقطوالألحانالأصواتعلى

6ا.لآوتارافيتحديلاأجرىاْلهكما6اسسابقاالحودثلثعلىالوزنفييزيدلا

انزيرآولهماسمييريانحرمنهاالأولانالاثنانأ!بحةهذهكانتأنفبعد

منإئنانويليهما.أحمربلونالمصبوغانمتنىوالثانيأصفربلونوصبغ

البموهوالأخيروصبغصبغدونالمثلثمنهماول119رثالحيوان1مصران

الغلض.فيقبلهالذيضحفتارالأش1منواحدكا!وكان،أسودبلون

نغزلأ!ية(الحريرالأَوتارجحلكما،خاامساًوتراًالوسطفيزريابآضاف

3يئينالأخ!تراسااتخذنهاوادعى6:خاو!وا"نلألةي!صسبكاا!ذياالساخن1بالماء

أفطفةوالحد!اجهارةواوالصفاءاكترنم1فياطالأن6أسدشبلنمصر/1هن

قوادممنالحودمفرابوإخترع6أحيواتاسائرمصرانمنلغيرهاما

وطوللخفتهاضافةالضرب4فيأنقىفهو6اخشبامرهفمنبدلأ6النسر

الخاصةطريقتهلزريابكانتوأخيراَ.اياهملازمتهكرةعلىالوترسلامة

الموسيقىتحليمفيالخاصمنهجهالهكان،ك!الملغناءالموسيقىمرافقةفي

الجيد.اخناءإمعالص!وتيةاخاماتالملائمةمقبنةووسائلاطمبتدئين

نقلنمماالأكبرالفضلا،ندأصم!1الىالمشرفطمنالمتقلينأطولأءكان

الحربالمؤرخونأسندودد،الأنداحسي1!المجتمعالىالحباسىالمجتمععادات

أساسعلىإ،تصدبقهيمكنلأاَمروهوءغيرهإولىْالدوهـشريابهذا

السائدكانفقد6الزينةفيالعاداتتغيرتالانتقاللهذ،1وْشيجة.الىمزبة

مفروقآشمرهيرسلكانإمرأةأورجلمنالأندلس1فيمنجميعأنلمحيها

تحذيفهمالجدد/المشارقةمنفحاينوا6أعحاجبينوااطصدغينغاماَالجبينوسط

الىوتدويرهاحواجبهممعوتسويتهاجباه!مدونوتقميرهااشحو.هم

وظلتأمدتهماليهوهوتذا!كااستحسنوا6أصداغهمالىواسدالهاآذانهم

مج!وفي.والض!يانللجواريبالنسبةقرونعدةمتبقةالطريقة1هذه

طو!رتكما6البدن1رائحةلطردالمغابنفيجديدةموأدأسضخدمتالزينة
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وزهرالوردذروراماستخدافيالغايةلهذهالمستخدمةانقديمةاسادات11

لونها.تبييضوبالملحتصحيدهاعلىفدل!همبالملابستضركانتالنيإ6يحاناش

الآندلسفيالهليونبقلةاجتنىمناَولزرياباعتبرالمأكلولمفي

الرطبةالثَزبرةبماءمصطنعوهوالنقايايسمىالطعاممننوع:انتئسر

وفي.أيضآاليهنسبالتقليةمنلوعثمْ.أوالكباببالسنبوسقمحلَى

علىانرفيعالزجاجآنيةكتفضيلشرقيةجديدةعاداتشاعتالمائدةترتيب

الثَتانملاحفبدلالمينةلأاالأديماانطاعفرش:كذلك6الففة2وا!ذهبآنية

الخشبيةالموائدعلىفيهااظحاماإضقديمالآديمسفرواختيارسابقاًكانتالتي

التيالملابسارتدا،شاعفقدالملبس1فيأما.تنظيفهالسهولةكله:ذلك

الحنصرةعيدمنآاعتباروإالصيف1،ففيالفصولبحسبوسمكهانهالويختلف

لآولIتشرينأوائلح!تىالبيضاءالملابسترتدىكاحزيران،2نيعندهم

فيوتليها6الربيعفيأخفهايكونكاملو-نةألبسةيلبسونإلتاليةالفصولوافي

.الشتاء1ُ(ملابسثمءالغدوإتفيالبردلوقوعالخريف1ملابسالثقل

والعسكرجم!الاطريالابلأ

وآتمهاالرحمنعبدصدفيجرتالتيالأداريةالتظيمات1استجابت

دخولمنعنهنجموماالأقتصاديالتطوراتلضرورامحمدالأميرابنهبعده

.المجالاتجميعفيالمشرقيةالتأثيرات

قليلة6الثانيالرحمنعبدعهدقبلالآندلسفيالمضروبة1النقودكاْلت

علىالتعامليقصرلآنه،التجا!ة1طريقفيعثرةحجريقفارزكلمااالأمر

عددتضاعفلذلكاونتيجةالسكةدارالرحمنعبدفأسس6/المقايضة

6وفلوسدراهممنو!الدنياالمتوسطةالقيمذاتوخاصةالمتداولة1النهقود

عاممنابتداءمفاجىءتح!نءالآنحتىالباقيةالنقودإقايامنويلاح!

.)2(الضرباتقانافيم844-843/ص922

.NVA-118ص،4ج،النفحفيصيانابنرواية:أنظر-1
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ابهةمنصبهباكساءالأميربقيامو/اضحأبالمشارقةالأتصالأئريظهر

لتصنيفدقيقنظامو(وضع6الحباسي1اخليفةكاالناسعنالاوالأنحزاالجلالة

قسمينإلى!لأءفانقسم.وطبقاتمراتبالىالخدمة1أهلوسائرالناس

شكل.والوزراءالكتابوفيهمواسسائلال!تةأصحابلهماأو.رئ!يين

الثانيأهـحمناعدلهمبناه6خاصبناءفييقيممبإسأبمجموعهمالوزرااء

كاا!راديةأوجماعيةبصو:ةيوميأيستدعيهمكانحيث6قصرهبوابةفي

.الصادرةأواردةالواالأمصاربرسائليخبروهأوالحسابلهاموايقدّكي

فيه6يجلسبالكتانمفر/وشدستمنهمواحدلكلفكانمجلسهمفيآما

عليهأطلقالذممماوهوالبقيهعنواحددستارتفعوور.عزلهعدويرفع

الأمير.وبينبينهمالوصلوصلةاهمالرئيسبثابهكان،الديالحاجباسم

لنار*035الىمنهمالواحدرزقوصلاذ6ماديأعاليةرتبةالوزارةورتبة

التشريفاتاعدتواتحديدمنذلدكعلىيستدلكماأيضاومحنوياُ،شهرياً

محهوينزدهيتلقاهارهزإاذاوا6مثلهلوزيرالأ1يقوملأفالوزير،فانهملتصر

.)1(لحظةاولأيحجبهولأمرتبتهعلى

المالية6الأدارة1قسمفهو،ال!دمةأهلمراتبمناضاْلياالقسمأما

وهمأمينجمعوالأمنا+فهرمانمنهمالواحددعيال!ذ.بنالمديرشن/وفيه

صلاحياتذووأمناءعليهما!دائمإانتفتيشيتولىو6ا!سجلااتاعلىالمشرفون

تصنيفالىاهاتحدابلالمهامتصنيفعلىالتشريفاتلظاميقتصرْولم.واسحة

جملة!نانالنظامهذاآقرفقد،الو"إحدةالمرتبةضمنحتىالمقامات

الآمويينامواليمقامكانالمرتبةهذهوضمن6الأمويين1مواليمرتبةالمرا.زب

ممحمد.الأميررتبهحسبما6)2(البلديينأمثالهممنآعلىالشاميين1

،السيراءالحلة420-41ص،أولمجلد-رابعقسم...الذخيرة،بسامابن-1

.124-123ص،اح

.121ص،\ج،السيراءالحلة:أنظر-2
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بساكنيها6غصتالتيقرطبةتوسعالأقتصاديرالتطونتالْجمنكان

داضياضطرمماكاالمقابرحدودتجاوزواحتىكاخارجهايبنونفاندفموا

مقبرةحدودفيهيثبتحكماصدأرالىالرحمنعبدعهدنمماقرطبة

هذاعنالناجمةالمشاكللمواجهةالرحمنعبداضطروا.)1(الربض

بالأشنالانحامةالمتملقة1الأموردارة11ابقاءالممكنغيرمنأصبحفقد6التضخم

هوواحدموظفبيدوالمكاييلوالموازينالمبيحات1علىوالأشرافوالأمن

الحسبةاسمهاسيصبحالتي1اوظيفتهفأبقى.قبلاكاْتكما6السوقصاحب

والمثَاييلالموازين1مرأقبةفيمهامهاحصراكنه6المحتسبصاحبهاوسيسمى

6خاصبلقبخاصاموظفا6الأخرى1المهماتمنمهمةلكلدفروأ،()2والمبيحات

الىبهاعهدالأمنومشكلاتالمدينة1صاحبالىتركت،الحامةفالخدمات

والدنجا.ا!ليااالشرطةحصماحبي

العبيدشراهمنمكنتهم12ءالأمروارداتزيادةفلنالجيش1فيأما

منأبيهعماليكبجميعلنفسها"لاليالرحمن1عبداحتفظوهكؤاكابكرة

أعدأدألهمبالأضافةواشترىءحصصهمأخوتهامناشترىأنبحدالخرس

الىحرسهفيعددهموصلحتىاصباناوشمالمنغاليامختلفةنحاءأمنأخرى

نأكما.المشاةمنوالفانالفرسانمنآلأفثلاثةمنهم6شخص0005

جديد6عنصراستخدامعلىالأميرلقدرةزادالنظاميالجيش1أفرادعدد

الخدمةويحترفون،محينرزقمقابليخدموناسذيناالمرتزقة1عنصرهو

الجيش،فيالمحروفينالماضيينالحنصرينالىهؤلأءفآضت.المسكرية

العناصرأقدمءوالجند.،النفيرعندللجيشينهضمونالذينءالحشدوهما

نآأيضاْبالملاحظةوالجدير.المجتدة1الكورتقدّمهمالذين6العسكرية

لكن6منهمادآأعداالنفيرعندللحشديقد!مونكغيرهمأكانوأ6قرطبةأهل

منأصبعاذ6عندهمإلأقتصاديالنشا!بفضلالفترةهذهيْتغيرالأمر

57ص،قرطبةقفناة،الخشنى-1

64ص،\ح،المغربءسميدابن-2
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نأبمقدورهمأصبحكمالأعمالهمأوقلألهمكليكرّسو!أنمصلحتهم

و)اجبمنالرحمنعبدفأعفاهم6المال1بدفعالحئسد1عنتخليهمبحو-ضوا

كلعند6،المطوعةمنمجموعةحسابهمعلىايجهزواآنمقابلكاالحشد

خقفالهباتوالذمممابالاقتصادالمحروفبحدهمحمدالأميرجاءوعدما.صلألفة

ضريبةمناقرطبيينأعفى6الخدمةأهلمرتبات،وأنقصوألاعطيات

.)11والبحوثالحنسد

.901ص،2ج،عذارىابن-1
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الفكريةالعياةفيالتغير

كاالمشرقفيالخلافةسدطا!عنسياسيةناحيةمنالأْلدلساستقدت

مناقضاَيكنلمن11اسيةالمحباالسياسةعنمستقلسباسيخطعلىوسارت

انبيزْلعلية6الدأولةمعالطرفيناعلاقاتفماذلدكنرىكماكابعصْالأحيانفمالها

الأنددسأمراءكان6ضدهادإئمةشبهحروبفيالمباسيون1كانفبينما

الميدانفياختلفالآمرلكن.مهكاوالصدأقةالودصفارا"تيتبادلون

الملبسفيالمشرقية1الحاداتأنيلاحظإذ6وفكرياَاجتماعياَالحضاري

الثقافةمصدركانالمثمرق1آنكماكاالأندلسفيسادتوالمأكلوالمسكن

د.ج!ةباختلا!كاوكيفأكماًمنهاقتباسهممدىاختلفانوا6للأندلسيين

اقتباسهم.وزمنتطورهم

للهجرةوالثالثالثانيمالقرنينخلالالمشرقف!الفكربةالاوضاع

نشوءعصرالحباسي1المشرقفيللفجرةوالثالثاسثاْدياالقرناننكو

منبحْيرهمالحرباختلط1فقد،تكاملهاووالحقليةوا"لأدبيةاللغوية،ا!لوما

الحربيةاللغةتحتمعلىهؤلأءوأقبلءالمجالأتشتىفيالمفتوحةالبلاد1سكان

أدىكلهوهذا6للاختلا!نتيجةا!رب"انطقفياللحنفيهفشاوقتفي

انلغةقواعد(واستنباطالمعاجمشتصنيفاللغةجمعحركةقيامالى

الشحر.وأوزان

لمواملتيجة6متحددا-ةفكريةتياراتظهرتأررينيلماالفكرمجالوىْ

المواعل156هذتجلّت6الرإشدبنالخلفاهأياممنذعملهاتحملظلت6متعددة

المسلمينالمربمواجهةفيثم6الخلافةحولا!سياسياأالانقسافيأولأ
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ودحولكاالأولىالأسلام1مواطنفيللحياةمباينةجديدةحياتيةلظروف

آناسوآخيراًاعناق6ويونانيةوفارسيةهندبةمن6الأجنبيةالمافات

فلسفيةبقوالبصتتسابقةدينيةمفاهيمضولهمفييحملون6للاسلام

فيالرغبةواالفلألحيندينعلىالدكهنيةيبطنبعضهم؟9نكما6يونانية

كثيرلمحد6السياسيةالأحزابمنالمعديدتأثرالىأدىكله،وهذا،تشويهه

رأت6خاعةعقيدةذاتدينيةإلىسياسيةفرقمنبحضهاؤانقلبكاقليلأو

علىالرسولالأحاديثاختلاقكذلكانتشروا..عنهاابتحاداًالجماعة1فيها

الصحيع6الحديث1لماستخراجهد!اعلميةحركةلقيامدعامما،(ص)

الذيالدقيقالعلميالمنهجةففلالهدفنحوموضةبخطىالسيرواستطاعت

عليه.وسارتوضحته

آموروفلسفة6الحقيدةعلىالفلسفيال!حقلتطبيقنتيجةمنكك

لواحيمنْمتحددةنواححولالمسلمإن0بين،المنقاشاحتدم1انالدين

9مخلوقغيرأممخلوقالقرآنهل؟مخيرّأممسيرّ،نالانم!هلاءالاعتقاد

خاصآعلمأكو!نتالتيالمسلاللمنذلكغيرالى؟تفنىأماالروحتخلدهل

نظريةصياغةألىأوتوصلواميدإْلهفيالممتزلةاشتهرالذي،الكلامعلمهو

.والنقاشاالجدلارعداالمساللهذهتستوعبمتكاملة

المنباينةالحياة2ظروتفيالمسلميناجهتواالتيالامورتصريفوتجاه

ال!عةفقهاهاختلف16الحنيفالدينأحكاموفقايومبحديومأوالمتطورة

وقياسسنمةمنالدكريمالقرآنتليالتي1االدثلاثةالتشريعمصادرأهميةالحو

يجبالتيالشروروحولمث6أخرى?,La..علىالأعتماداوحولءاجماعوا

وهكذا.عليهالاعتمادليصغ6المصادر1هذهمنمصدركلفيتتوفرأن

حتىمنهابقي6مذهبأعثسرثلاثةمينفقهيةناحيةمنالجماعةانقسمت

/ص059ستةالمتوفىحنيفةأبياصذهب:هيعن!هبأربحة111!اضرالحصر

6م02-402/998،المتودىالشافحيادريسبنمحمدومذهبم767
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الطَثيرلأعتمادهماوالقياسالرأيأهلالذهينهذينآتباعالبحضويدعو

آكثرالشالحيالمذهبكانانوإ6التثمريع1مصادرمنالمصدرينهذينعلى

فيتجمعوافقدالحديث1أهلأما.ا"لستةعلىاعتماداًالأولالمذهبمن

أتباع2و،م597/هـ979ت،انسبنمالكالى1نسبةاعىالماالمذهب

.م855//241تبلبنحتأحمد

ولحل6الآنبادتفقدالمتمددةالاخرىالفقهيةالمذاهب1بقيةأما

لا،مامنسبةالألأوزاعيمذمب:العصرذلدكفيانش!اراَ:أكثرهاأشهرها

خلفبنداود/وصاحبهالظاهريوالمذهبم774هـ/589تالأوزاعي

3Atهـ/027تالقيا-يبداشدالممروفالأصفهاني - AA.م

إلامارةعمرائزهار!رةحتىالفتحمنلىالائدلسيةالثقفة

اتثانيالقرنخلالتتطور6المثمرقفيالعربية1الثقافةكانتبينما

منماكلتقدملأندلس1ظروفكانت6ذكرناهالدذممماباالثمكلالهجرى1

المشرقغادرواالأندلسفعرب6وجمودركودحالةمنتحاْليجحلها!ثأنه

المربيةالثقافةتتطورأنقبل6الثانيالقرنومطلعالأولالقرنأواخرنم!

ونقلالعلملحملأهلاتجحلهملأغال!بيتهمنوعةأتاذلدكالى1أضف.فط

الآمي6!اتمبنالصميل1ف!نجدعحاربينجندأأغلبهمكاناذ6الثقافة

نآالقوليمكنلذا.المفكري)1(1مستواهمعلىإضحاَوامثلازعمائهمأحد

كانماوعنها6باللدينمتحلقاَكانمامنهاةسيطةمحارفعلىاقتصرتثقافتهم

الئسعر6نغعلىقادرمنهمكبيرعددتوفرمع6البدويةاصحارفإعنموروثأ

بحضوالتاريخيةالادبيةالمراجعاليهتنسبلا6لهمزعيموجوديندواذ

ضرية.أبيات

القوطيةالجديدةالأرضبثقافة!التآفرالفلألحينلهؤلأءيتوقرلم

.55ص،سابقامرما:أنظر-1
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الدينيالمجالعلىواقتصارهاآفقهاوصْيقالثقافة1هذهلفحفلظرأالمسيحيةْ

السياسي6الأضطرابظروفأنذلكالىأضف.)1(عامةبصورةالمسيحي

فيهاخلقت6الاماوةعمرائل0وأوالولأةعصرخلالالأندلسعاشتهاالتي

وخاصتهم6الناسعامةعندالثقافةمضمارفيتقدمأييلائملأجواَ

.الاحداثمسرحعلىسيطرتالتيالدمويةبالنزأعاتتآثرهمأولأنهماكهم

ضرو.ممماهوماعلىالفترةهذهفيالئقافةمنالأندلسييناقتباساقتصرلهذا

المشرقمنكلهاقتبسوه6الأسلامي1الدينأحكاموفقالحياةأمورلتسيير

أوسلهوفدحملعندماحدثكما6الأمراءيرسلهااضياالوفودبواسطةاما

باسمالحربعندالمحروفالهنديالحسابكتابالمشرقالىالربفي1الحكم

آورباالىانتقلتومنها6الهنديةالأرقامالأندلس0الىمعهودخلتالسندهند

إ،رث.لتقسيمضروريالحسابأناليهالأشارةتجدرومما6)2(فائقةبسرعة

الأمامرأممماعلىرأيناكماالأندلسيونسارالأح!ظماقامةنمماالفرورة1ولسد-

المالكي.المذهبالرضاعئسامأياممناعتبارا0َوسادانتشرثم6اعيالأوزا

اضعاطف12عامليعنفحدا6الاندلسعلىالمالكيالمذهبسيادةأسبابأما

الشخصياتوْلفوذ6جهةمنآنسبنشمالكا!رضاهشامبينالبساب

من6)3(لمصلحتهمالناستففيلمعلمرتبطة21الاندلسفيالكبيرةالمالكية

نأمنها6مقدمتهفيخلدونابناسها11أضاروضعيةأسبابهناك6ثانيةجهة

أثناهأوطريقهمفيبهماجتمحواالذينالشيوخمنالفتكه1أخذواالاْلدلسيين

.الحجازأهلمذهبوالمالكية.الحجفريضةالأداءالمحجازفياقامتهم

بهذافهيالحضارةالىمنهاللبداوةأقربآنئذكانتالأندلسأنكما

منبرز.)4(بالعراقمنهامالدكمذهبسادحيثاحجازباأشبه6الوضع

.-122.Asin Palacios, Ibn - Massara y su Escuela, Obras Escogidas, .T ،)1 p

829..mola! ,a .T،)) pطElias Teres, Is

الوفد.مر-لموالثانيالرحمئعبدان45ص1ج،المضرب:فيسعيدابنويذكر-2

.111عىءسابفامرفبماالخصوعىبهذاحزمابنرألى:أنظر-3

.508ص،خلدونابنمقدمة-،
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بنمالكعنأخذالذمممايحيىبنيحيى:منكلبلاندلسالمالكيين1أ:ل

الروأيات1أصحمنأيتهرواوتمتبر6الموطاَعنه،وروىبالذاتآْس!

اليهينسبإ/لذممماديناربنعيسىيليه6مالكموطأعنالاَنحتىبقيتالتي

حبيببنالملكعدثم6الهسا"للالاسعلممنأولاْله6الر،اجمكتاب

كتابنلميدوالأندلسالىوعادمالكأصحابطبقةمنأخذالذي

لدىالكتابانوأصبحالمتبيةكتابتلامذتهمنانحتبيدوّنثم)1(الواضحة

الأساسيين.ال!فقهكتابيالأندلسيين

خاصأ6شكلاالفترةهذهخلالالأْلدلس1فيالمالكيالمذهباتخذ

رأىحفظعنعبارةفكان6اتالضروراسداطارفيهنا!هثلأنتْلتيجة

تسربمنالرغموعلىكاالأصولدونللفروعودراسة6وأصحابهماالك

وخأصةالأصول1دراسةوانتشار6ا!لاندلسألىبمدفيماأخرىمذاهب

مختلفةنوأحفيكبيرأثرذإتظلتوأصحابهمالكآواءأنالأ6الحديث

الفكرية.الحياةمن

"لاندلسليوأصعإبهمالكآصاءسيطرةنتائع

ء!الفقهأمورعلىنيينllالدفقهاءوراءإلاندلسسيريقتصرلم

ينالمشهورالمسبحةالقرأءاتأصحابفمن6أخزىأمورعلىهذأانعكسبل

وينسب6)3"المدينةأهلقارىءنافعقراءةالأندلسفيسادتالأوائل

ظل.نافعقرإءةلهقيلشةالمدينةأهلأءةقرا"قولهأنسبنلمالك

تقليد11تحداهبلالمجالهذافياحدأهذ"اعدالأمريقفوالم."نم)13

.وضكله)4(المصحف1قطفيللمدنيينالأندلسيين

.708ص،بقالسارالمممص-1

أننلر:.الداضلالرصمنعبد!دفيقيسبنللتأزللاندلسنافعقرا+ةادخالينسب-2

.58عى،الاندلسافتتاح

.3718ت،1633;القامر،القراءطبقاتنيالنهايةغاية،الجزرلىبنمحمد:أنظر-3

.126ص،\%04ثمئسق،دمحانأح!دمحمدتضيق،المقنع،الداضعروأبو-4
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والمتكلمينالكلامعلمتجاهالاندلس!1نمماالسافدالموقفدتحد-2

نيةالأيصالحقائقعنال!دفاعهوانماالكلامفعلم6فيهوأصحابهمالدكبرأي

بالنسبةويقولكاآصلاالجدلعنالأمتناعيرىومالك.)1(عقليةببراهين

منهأجدرهومنجاءأنأرأيت"الجدلعلىبالدينايمانهيحتمدلمن

الكا،مجددهمعلمأصحابتركيزوتجاه"؟جديدالدينيومكلدينهايدع

فاذا6اليوناْليالمنطققوالبفياوصبهااسملألهواااللّهصفاتفيالأعتقادعلى

المنطقذل!كمقتضياتيخال!فالكريمةالقرآنيةالأياتمنآيةظاهربداما

)3(أحدهملسانعلىيرون6الأْلدلسفيالمالكيةفقهاءكان6للتأويللجؤاوا

ثَتابفيمنصوصآجاءماالأاسمائهوااللّهصفاتنمماكلهالأعتقادفيليس"

أخبارفىجاءوماالآئمةعليهاجتمعتأو(ص)اللّهرسولعنصحّأواللّها

الاهوا،أهلاعتبر0لذاو"فيهيئاظَرلأولهيسلّمنحوهأوكلهفيذلكالاَحاد

الاهوأءأهلمنفهومتكغفكلالكلامأهلهمأصحابه،وسلألرمال!كعند

فيشهادةلهتقبلولأالروايةعنهتصحلأ6النالارفمصيرهولذأءو)البدع

فانواللجماعةالسنةإلىللرجوعيدعىبأنبدعتهعئويؤدب6الأسلام

.""عنقهضربتأبىوانمنهقبلرجع

محادياعامآرأيأتسميتهيمكنماالأندلسفيتكوّنالآراءلهذهكنتيجة

يتجرأولمrديهبالخوضتحلقمنكلاستتاإريفسرمااوهذا6الكلاململم

معبالتسامحشهرتهمرغمهؤلأءمعالتساهحعلىبحدفيماوالخلفاءالأمراء

،فلماعادتهالمث!ارقةعلىالحلماء1آحداكرم،الذيالانيالحكماكالحليفةالجميع

وقفهالذيالموقف1وبهذا.3")الأندلسمناجهباخراأمرمحتزلياَبأنهعلم

6الحقيدةوحدةتاريخهافيللأندلستحققت6ائهمورامنوالامراءالفقهاء

وهنا6المشرقفيالحال1كانكماالمارقة2المذاهبمنعامبوجهصلت

821مى،المقدمة،خلدونابن-1

سحدكيفيمصدبخاأحمدمو-2

3014ت،2ج،النرضيابن-3
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شيءالىيحودوالأمرإءالفقهاءسيركاناذافيما:للتساؤلالمرءيدفعالأمر

مركزعنميدونةانهمفطريةبصورةدراكهم11أوهوا!كماتحاليمعداآخر

؟)11صفهمبوحدةرهيناصحيدا/المكانهذافيوبقاؤهم6الأسلام

الأعتمادوعدمءالدينشؤونفيالجدلعنالأبتحادنتيجةمنوكان

الفقها+موقفتحددأن6)الدينشؤونفىكحججوالقياسالنظرعلى

افبلوافانالاسلامالىيدعونفهؤلأء6الذمةآهلمعاجدلامنالأندلسيين

عنهمكفقبولهايجوزموضعنمماالجزيةوفيلوأأبوأوان6عنهمكف

فهذابالسنةولأاكتابباعليهميحتجلاأنعلىيناظرواأناماءمنهموتبل

نمماالكلامأهلمجالسنممايرواآنالأندلسيينال!فقهاءهالولذا6يجوزلأ

آناسحضور6بحثنامجالالفترة0تاريخمنقرنمنأكثربعدكاالعراق

المساواةقدمعلىويتعاملون6والممتقدإتوالدتاناتالأتجاهاتشتىمن

ذلكفيووجدوا6والقياسالنظريحتملهوماالحقلبحججويتاظرون

.)8"المجالسهذهحضورعنافامتنعواالأسلامحرمةذهاب

الامارةارْدهارفترة!الفكريةالعياةمئعىتعْير

منتبعهوماالسياسيارالأستقرا1مقدكاالأماأرةعصرازدهارفترةفي

معو-اصةالخارجمعالاتصال1زيادةمنءكلهابفحالياتهاقتصادممماْش!ا!

مكنتهمالناسحياةسويةرفعمندْلكعنمانتجمع،سبلهوتسهيا!المشرق

الثقافي.للا!دهارملا"لمةظروفآ6الهعلماطلبالسمومن

الحلم6ميادينجميعفيالمثرقيةالمؤثرأتالأزدهاهـبدخولهذاتمثل

الأندلس.فيالعلوم1لظهورالأولىوالبداية

كافيةدرجةعلىالأندلسيالمجتمعأصبح-.العلمعلىالاكجمال

-124..AsinPalacios, Ibn Massara y su Escuela, Obras Escogidas, .T،)) p

2-I144مىلضبى.
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وسائللهموتوفرتوأبنائهمأْلفسهمتحليمعلىالناسفيهالينفقالفنىمن

كما6ال!حلملطلبمنهمالهمم1ذووتحركوهكذا6وفراغمالمنذلك

فقد.القرةهذهأميرىافيعليهمشلاوْلرى16(الطليطلىةصاعديقول

بالمأمونالبحضشبهههشقدوال!فلسفةبانشريحةعالمأائاْليالرحمنعبدكان

علىيؤثرهبالسماعمولعاَكانإنهكما6الفلسفية1للكتبطلبهفيالحباسي)2"

ستصبحالتيالقصر)3(مكتةنواةأنشأفقدمحمدا،ميرابنهأما.ل!ذ.اتهجميع

المطَتباتلَبرياتمناحدةواأكنيالحكمعهد،نممااتاريخهذامنقرنبحد

الحلماءاْحدأقطعانهكما6الحصرذلكنيأكبرهاتكننماناكاالحالمفي

.):(الحديثروىلموعنه6اقطاع!آالمشرقمناردينالوا

صدهم6فيملائمةاتتطورإحصولهذامسحاهمنمماالناسساعدوقد

الحباسيالخليفةأيةمالمشرقنياْلشارهابحداليهمالورق1صناعةإنتقالمنها

هJativa)شاطبةمنكلفىعندهملصناتمراكزوأقامه6الرشيدهارون

تحأظممعالمثمرق1معالأحتكاكازديادكذلكاومنهاء()ْوطليطلة(!اليأ

المشرقفىوالمرإق،البحريةالموإصلاتوسائلوتحسنالتجاريالنشارو

المحاشفومرادوذاويهاغهماهجرةدا"ر"الاندلسيينبحضتحبيرحسب

منه.ال!قافةانتقالطرقوتكاثرتحددذلكسثآنومن،وأربابها

الثقافةانتقاليحد-لم.الانلالسى"لىالمشرقمناث!قنةtائتقالملطرق

الرسمية6والوفودالحجاج1ينقلهماعلىمقتصراَالأنددسإلىالمشرق1من

الحلممراكزبشتىيطوفونالمشرقعلىا،افدين1الطلاب2الىاهمتحدابل

وعشرينخمسةالىالبحضعندوصل6حيلألهممنآمداَبعضهمقفىحيث

.67ص،بمصرالسعاثةمطبحة،الاممطبقات،الطليطلىصاعد-1

6491امرةالة،الحميدعبدالدينمحىمح!دتحقيق،الخلفماءتاريخالسيوطي-2

.522.

3-191..J.Ribera, Disertaciones y opusculos, .T .I P

.8ص"1ج،التك!لة.الابارابن-4

5-701..Juanvernet, los Musulmanes Espanoles, p
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ال!يالكتبشراءفيثروإتهممنالأعظمالقسم0الكثير!نانفقوحيث6عامأ

روالة،الحلمكث!رآءمنغيرهمحملكمااَحمالأا"لأندلسالىفهاا!دخلوا

وهمكتبأبضلألممعيحملونكانواالذينالتجاربحضمقابل

.الهجاءيقومونم،

هذهفيظهرالذياضرفامقتضياتمنكناتياللوااريالجواأما

دوزوّ،الأذوإقمعكللتتا،ئمانذاكالمئسرقفيآْلواعهن2ل!تتعدّفقدالفترة

وحديث6وأخباروشحرموسيقىمنالعصرمحارفمنبالثَتيربحضهن-

التي6المدينةوعابدة،سابقأأسهمااآشرنااللتيناشحمنعبديتيكجار

ترويأنهاالحفاظبمضعنهاوقال6المدينةرقيقمنسوداءجاريهكالت

علماءمنويخرهالهجرةدارآعامإنسبنمالكعنحديثآلأفعشرة

الأندلسإلىستصلالتي6حجاجبنابراهيمجا:يةوقمر6المدينة

وظرفأأدبآوجمحتبضدادمنجلبت"والتي،هذهالأزدهارافترةبعيد

.91"لموحفظاًيةشروا

أمرائهاوسخاءالأنداسفيالعلمسوقشواجبدءأنذلكالىأضف

الأثراكالقواد1وتسلط6المشرقفيالأضطرإبانتشارصادفالمبدعينعلى

ولكونهمهيدانهاعنلبمدمموزنآللثقافةيقيمونلأوكاْلوا،الحكمعلى

المشر!6منالملمأهلانتقالحركةلبدءأدىمماءيفهمونهالأعنهاأغرابأ

متسارعةبحركةالسيرفيو،استمرتهذهفترتنافيبدأتا!تياال!حركةتلك

كاول.قرنخلال

الىبدعاتهاترسلالمشرقفيالباطنيةالفاطميةالدعوةكانتووأخيرأ

ا.لأنداسالىمنهموردمنجملةمنوكانالأسلاميالحالم11أصقاعشتى

بمض6لملمهمبالأضافة6المشرقمنمعهمحملوأعلماء6اغترةأهذهفي

.أحمدْالشيباني)2(بنابراهيماصسراأبياالرياضي1كالحاالمالهاهةالكتب

.+\-36Sص،4جءالنفح-1

.102تالنرضىابن-2
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الفترةهلهفيانتتنرتالتيالعلوم

الدينيةالعلوم

الشافحي،وضهاالتي،الفقهأصولمعلأندلس21الىاحديثاعلمدخل

مخلدبنوبقيوضاحبنمحمدمنكلالىادخالهمااغرضيإلمابنويحزاو

الىرحل!قدا\ول1أما.رايهح!سبحديثدارلأندلسأصبحتوبهما

)759(شيخآيثمناطدمناٌكثيروحمللحبادوالزهاادا2فيهمالقيمرتينالمئسرق

بطرقهبصيرأبطديثعالمآ"وكان6حنبلبنآحمدابينهم،المشرف!منفيلقيهم

بنبقيأما6(9)يثأحادمنرد-مالكثرةلبحضا1شقدهاْحتى"علىعللهمتكلمآ

آعلاموجماعةالسنةوأعلامالأ"خةعنفراوىالمشرقالىرحلفقدمخلد

شيبة6أبيبنبكرأبيكمصنفحديثكتبوآدخل6المائتينعنيزيدون

ل!لسيرةكتباَوكذلك6الفقهأصوداوأضعللشافحيككتابفقهوكتب

مداهبإدخالوجهفيالماالكيينالفقهاءكباريقفأنالطبيحى1من.والطبقات

ألىالحديثلملمعداؤهمبلغ!د6الحديثناحيةمنأما،جديدةفقهية

يكونأنمناليأحباخنزيررأستابوتيفييكونلأن:أحدهمقولحد

تمسثَهمالىذاكنمماالسببيرجعوربماكا،)2(شيبةأبيإبنمسندفيه

حسبرتبتأحاديثعلىيحتويمعروفهوكمااوالألموطأمالكبموطأ

الذممماالمنهجعلىأحاديثهتدوينفييسيرمالكأيكنلمانماكاالمقهأبواب

ابن،وخاصهيحاولأنوامانالحاهذانبهجاءالذييثوالحد1علماءبحدفيمااتبعه

والتصنيصوالرفضالقبولقواعدأوالأسنادناحيةمنسواءتطبيقهوضاح

لمالمدينةفيوجودهومكانعصرهلأنذلك،الصحةناحيةمندرجاتالى

هاجمواالذين1المالكيونالاندلسيونالفقهاء1كانولذلككاذل!كيتطبانيكونا

رجاله.ناحيةمنوخاصةبهجاهلينالحديثعلم

بهأتىماشرمنمحمدالاعير1اخافةتنجحلمكماالمحارضة1تفدلم

.1136ت،2!أ،الفرضيابن-1

.Ylyت،\جالسابقالمصهرفيخليلبناصبغترضة:أنظر-2
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ا،ميراطلعإذكادمهبسفكوالمطالبةة،لزندقةاياهو.،لهامهممخلدابنبقي

منهوسمع6به/أتىمابتعليملهوأذن2فحماهخصومهوبقيبينمناظرةعلى

انثَئيرينتجأنامخلدبنلبقيآتيحالخمايةهذهظلوافيكا)9(ذاتههو

كأتبثم6الصحابةأسماءعلىرتّبهالذيالكبير1مصنفهأْشجهممافكان

ومشد6مصتففهو6ا،حكام1اوأبواتالفقهأسماءعلىصاحبكلحديث

وضبطهثقتهمعقبلهلأحد"لرتبةهذهيحلملاانه1"ذلكفيحزمابنيقولو

رجلملأشيعنراوىفانه،شيوخهوجودةالحديثفيهو.احتفالهواتقلأله

ثم،مشاهيرأعلاموسائرهماءضحفاعشرةفيهمليسرجلاوثمانينوآربحة

افطعالذي1الكتابوهو!:حزمابنعنهيقولالتفسيرفيآخركتابأوضع

بنمحمدتفسيرولأ6مثلهالأسلامفييؤلفلمانهفيهاسنننننيلأاقطحأ

تؤخذانيجبهذهحزمأبنأقوالأناالأكا،)2(غيرهاولأالطبريجرير

المثا!ده.ومفاخرةالأندلسيينفضلبيانمجالفيأوردهالأنهذلكبتحفظ

مخلدبنبقيعلى/الأْلدلسيونالفقهاء1شنهالذيالهجومعنفرغم

يقتدلأمتخيرآكانفقهيةلاحيةمنْآنهالأ،الشافحيكتبلبمضوادخاله

6سياربنقاسمهوآخرشخصآكانالشافحيةرايةحملوالذى6أحدأ

الفقهءمنحظاَأرإدأنالشافعيبرآيبلآخذ6وفلألهقبلابنهأوصىالذي

الففهيإتخذانهcسيار"ابنعملفيوالمهمrخطأأقلرأيهحسبلأنه

مالكرأيحفطخطعلىالأندلسيينال!فقهاء1سيرفتجاهءجديداَموقفاَ

النقدسهأمعلىاشردكاوالنظرالحجةالىهوذهب6التقليدأووأصحابه

.3(،ةالمقذدينعلىالرد1نمماالأيضاح!بكتاب،ال!يهالموجهة

كذلكنظروأ.272ص،3ج،النفح:نظرأ-1

0915.Asinpalacios, la Logique de Ibn Tumulus, Obras, Escogidas, .T IT, p

فصلفيرسالتهوفي،361-935،المقتسىجذوة:فيهذاحزامابنرأي:أنظر-2

.162ص4ج،النفحفي،الاندلس

T-741ت،\ج،الفرضيابن467ْت،الحصدي39120ت،بيالت:أننلر.
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إلفترةهذهفيالأندلسدخلتالتيالأخرى1الفقهيةالمداءبومن

وعموميا"نهماوالحديثاقرآنافيبآنبالقواطيتميزا!ذياالظاهرىالمذهب

الهي6الدينبينماعقليتشريعا!ياسبا):القول6الأحكامل!باتيكفيما

هذاكتبحمل.اسمهاشتقهذا!منا!سنةواالكتاببظاهريتمسكوهو

العراقالىرحلاالذي)9(فاسمبنمحمدبنا(دلةعبدإلاْلدلسالىالمذهب

ولأالأتباعمن!الكثيريحطمالمذهب1هذاأكن.المذهبشيخعلىوتتلمذ

الفقيهعليهوسارقرنمنأكثربعدالطوائفعصرجاءحتى6منهمبالأقوياء

.حزمالمشهوهـابن1اغرطبيا

والأدباللغةاعلوم

ا،جتماعي1لَيبالترحد"د-.الاندلسفيوالآدببماللفويالوضح

فعلى.الأْلدلسأفيوالأدبيانلغوياوضعاوالديةالسياسيةواأ\وضاع

كانواأنهمالأ6الناسلمجموعبالنسبةفتةالفاتحيناللعربكونمنالرغم

فيهدخك!ا!ذىالأسلاميالدينلغةانهاكماإلأدارةلغةلغتهمواححكاما

معتسيطرالفصحىاصربيةااللغةجحلماوهذا6السلَا،نمنكبيرةنسبة

بالأضافةأهلهالىالفصحىاللاتينيةمنوتستلباصقافىاامجالافيالمن

ا،سبانيةالكنيسةرجالمنهشكاأمروهو6السابقينا!نالمجافيلسيطرتها

.امحناسيمركما6انشكوىمر

اماالمربالكتابيذكرهااقي6الوماْسىأوالعاميةالاتينيةالكن

الفهحىاللاتينيةأصابمايصبهالم6)ال!حجميةاَوالاطنيةباآو6الأسمبهذا

صيغةوجودذلكيؤكد6للتخاطبكلضةبقيتبلكاوانحسا!انكماشمن

يتكلمالتيالماميةاللاتينية"الأندلسيينالدكتابمناحديداأررىكثيراًتتردد

الزمن،مروربحد6ايقتصروافلمبهاالمتخاطبونأما."بلدْلافيالناسا!ا

داصلاونجد.أيضأالمربالىالأمرتمدإهمبل6الأصليينالسكان1على

.655ت،\ج،الفرضيابن:!نظر-1
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وأالموظفينأوالأدباءلبحضآعطيتالتيبالر)ومانسالألقابفيذلدكعلى

Petra)منوجة2بدر:مثليختحقيركانبحضهاا(أنحاو6انقومعلية Seca)

Camelloمنوكاميليوكاالشديدالبخلعنتمبيرآكاالجافالحجراى

عليهيطلفهاا"ونفسهعلى11،ْسانيطلقهاأنيحقلفلاء(ذوسنامينجمل)

لنةلَاْتالرومانسآنعلىيدلوهذا،محهيتعاملونالناسالذينوانماذووه

.)1(الناسكلويفهمهاالعربيهجاْبالىمتداولةشارع

العربيةالثقافةفيتضلتحاًالناسأكثراَنتثبتآخرىدلأئلأنكما

الواقعةمنيستنتجكما،أيضآيعرفونهاكانوا6القضاةوهم،الأسلامية

نممامسيطراَكانإلذي4،الفتىنصروالدأناها.شمؤدااخشنيايرويهاالتي

وهوالقاضيالىجاء"،اللسانأعجميوكان،الثاْليالرحمنعدالأميربلارو

علييثبتالقاضي1كلموا:بالحجميةالبحدعلىفصاح6دارهالىذصرتا

طولمناعسآمةإأدركتهقدالقاضيان(بالحجمية)القاضيفقال.أكلمه

.2"،ة...للقضاءاجلوسا

الامراءواالوزرا،أنعلىتدلآخرىاقعةواالمؤلفنفسويذكر

معرضفيالوإقحةإوترد.وراوحاًنطقاْ؟ال!راوما"نسيفهمونكاْلوا6أط!اتبا

المداراةقلةعلىمدارها:آشياءعهذكرت"فيقول،القضاةلأحدترجمته

ينير،يسمىاللسانأعجمياشيخبالمدينةحينئذوكان6المحاملةحسنوترك

وحسنبالخيرالحامةفيشحهورآ6الشهادةمقبولالقضاةعندمقدّمآوكاان

أعرفه6مابالحجميةفقال6الظ"ضيعن(وساَلوها،زراء1فهفأرسل،المذهب

كاالمجمي1باللفظوصغّرهسوءانسانانه:يق!ولوناللناسسممتأنيالأ1

اكلمةاهذهنتلآخرجما:وقال26لغظهمنأعجبالأميراالىقولهرفعفلما

وبحد.")3(حين!ذِالقضاءعنفحزلهاصدقاالأ6احالصاالرجلهدامن

Opusculos,.T,0300.-أ Iلأ.J Ribera, Disertaciones

.69ص،الخشني-2

.84ص،السابقالمصدر-3
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الكلمأتعنللتحبيراهـومانسإيستخدمونكاالشمراءبحضلجداعصرْاهذا

.)1(الخليفةحفرةفيتهاجيهمأثناءءالبذيئة

حدآالحربيةجاْلبالى1بهاالسثَاتءناصركلتكلموصلوآخيرأ

عندذلكعلىدليلاونرى6الحامةالقاعدةعنشاذآيعرفهالأمنمحهأصبح

ويورد6الهجرممماالخاسىالقرنمنالاولاأننصفأد!كالمذيا6حزمابن

الأندلسفيتعيشالتيانقبائلهذهلفر:عذكرآاحرباأْسحابعنكتابهنمما

هذهعنيخرجو6تتكلمهااممتي1اطغاتاالىبشيءيشيرلأانما6ومواطنها

باللطينية6الطَلاميحسنونلأ!وأملهافيقولبلَيلقبيلةذكرهعندالقاعدة

!ثيئادلكفييرىكانفكأنه"و:جالهم)2(ساؤهمكاْفقطبالحربيةاصَأش

الأندلس.فيالأخرى1/الهـقبائلكلعنيميزهم

الحربيةللنتهمبالأضافهالرومانس!بلغةالأندلسافيالحربتكلمكان

تحيطأكريةمعلأختا،طهمومنطقيةطبيحيةنتيجهكامههمحملوهااضيا

منها6متحددةمجالاتنمماالاختلاطهذاتموقد.اللغةبهذهوتتكلمجمم

الفتحأيامفمنذ6واجإاوااكبيتفيأكملةثمكلتمواكنه6والسكنالحمل

من6بالنصيتزوجونوقوادهلصيربنْموسىبنالمزيز1عبدلرىكاْالأولى

نآحتى6التاليةالعصور1فيمستمرّةاعادةاهذهوظلتاغو!)11613علية

وتدل.حزمابنجميدحسبأولأدأمهاتكنّكلهنلأمراء11أمهات

فيْلفضيل6خلافنهمأيامأواخرحتىيظهروْلهابقواالتي،الأمويينيول

الاصذواتيفضتونكانواآْدهمعلىكال!نتسريالجوا.يمنمحينْدوع

المثماالي.الأسباني

.227ص،2ج،عذاركيابن-ا

وأنظر:.443ص،الجمهرة-2

R.ح،....103!35-03.0.03 Menendez Pidal, El Idioma

.24ص،شابقامرما:أنظر-3

كذلكْوأنظر44ص،الحمامةطوقةصزمابن-4

25-13.01.Ribera, Disertaciones..., .T ,I p

-172-
http://www.al-maktabeh.com



قدءلغتهمجانبالىأخرىبلضةأ!ربإتكلمأنكافيه!يبلامما

التحبيرأداةباللروماْس!مختلط!ةستكون،عاميةعربيةل!غةوجودالىأدى

:خلقكاالفصحىاللغةعلىخطرآكو-توهذا.الأندا!سيالزجلفي

يعرفون،ممنالسكاناقبالأنكما.الأصليةكلملأدهاحفطضرورة

أنا،وضاعأي.التعلمتسهلقواعدجودواشدعىكاتحتمهاعلىاغصحىا

اعيامأدتالتيالأسبابجملةمنوكانت،اقالعرافيموجودةكاتإقي

النحو6اعدقواواستنباطالمعاجموتصنيفالجاهليالأدبوااطغةجمعاحركة

الملمطلابيقومأنلذلكتبمأالطبيحيفمن.الأندلسفيذاتهاتكررصت

يتودرمابحمل،تلقّيهفيالأولىالبتهمان!حراقأصبحتوفدكاالأْلدا!سيون

الأندلس.بلدهمالى1المواضيع1هذدعنرواياتأوكضبمن

الأكأدهارفترةوهي6الأندلسيختالارمنا!ترةاهذهشهدتوهكذا

ومنذ.والنحوابلغةعلوممنالمشرقي1النتاجخول66الأمارةعصرمن

وتمكاالدينعلوممعبل،وحيدةالأندلسيون9الأوهـاايحملهاكمابدايةا

النحوقواعدواقامةكاالقديمالشحروااللغةجمععمليةكانتأنمنذالنتكل

عنهوأحْذالأصمحيأدرك)1(فأحدهمكاالأولىامراحلهاالمشرقفيتتخطى

داخلباْنالمشارقةمسلكسلكبل6لاقلايبقىْبأنيكتنصشلممباشرة

فيوكتبءوشحرروايةمنلهتجمعماحملوءاطامحافيوترد-دالأعراب1

كاكثيرآكانصدرهفيحفظهماأتالأغرقتكتبهأنقمع6المضمارمذا

العلمية.الميولصاحبالثانيالرحمنعبدلدىفضائيمنصباضيلوأضله

أونيا6الخشنيإلسلامعبدبنمحمد6المضمارهذافيالمشاهيرومن

منأخ!هماجملةفيءفأخذ؟عاماً)2(3بئوعشرخمسةالحراقفيقضى

.VVAت،اح،الفرضابن:يترحمتهأنطر،الهوأركطموسىبنالرصنعبدمو-1

.001ت،الحميدي،انظر-2
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طبقةعنير،ووْلها)1(شيوخمناجاهلياوالشعرالنحوشا!لصة12،الدينعلوم

وسيبويه6المثنى1بنمعمرعبيدةوأبيكالأصمعي،البابهذ،1فيالمئمماهير

ألىأحضرهاوا،سلامابنكتبادمغداافيكتبكاالروإياتهذهومع

فيالمصنفة1المعاجم1آولدخلتكذلك.3(ةسبقتهقدكانتلكنهاكاالأْلدلس

الذي،العينْكتابأدخلاذ،أيضاًالفترةهذهنمماالأْلدلساالىالمثمرق

دحلهاكما93(فيهاوالتهذيب/قالتحليقاسةللدراموضوعآءبعدفيماسبكون

الثانيءالرحمنلعبدتاجرأهداهوقد.اهيديا!فراللخليلالحروضكتاب

4(.وف!رهإفرْلاسإنعباسعليهثماطلع6البلاروأهلعلىالفهمعسيراوةدا

هـوايةالمحاحرينشحرهمالشمراءمنيآحْذونالبعضصكانالوقتنفسوفي

ابنهوأولأدالرحمنعبدالأميرأولأدكلؤدب6(قرأ)ْفقدمعهمويحملونه

عنه.يةروإلسالأنددخلهوأشعرهيواند6أوسبنحبيبعلى6بحدهمنمحمد

"لتطبيقيةالعلوم

علمبآنه6خلدونابن1يحرفهالذي6الفلكعلمأو-.الهيئةعلم

علىيحتوياذرْفهو6)6"والمتحركةالثابتةالكواكبحركات،فيينظر

الأندلس،فيوكان.الصلاةمواقيتوتعيينالقبلةلتحديدضروريهوما

،الآنأما.الضروريةورالأماكذهيلمونمن6هذهالأزدهارفترةقبل

الحلمهذابدراسة6)7(القبلةبصاحبالمعروفءالليثيمسلماشتهر1فقد

6الآرضابشكلاهتماممن6اليونان1عنداكآنذاالمدروفةالحلمبةالأسسعلى

-3

-6

-263ص،11ج،الادباهمبم:فيالسجستانيمحمدبنسهلشيريةترجصة:أنظر

_flص،12ج،الرياضيالفرجبنوالعباس،265 ff.

.1515ت،2ج،الفرضىابن:فىترجمتهأنظر،الاسدىنافعبنومبقبلهاحملي

،صملنئابتبنقاصم،ترجمةفيالافدلسالىالعينكتابثخولهالفرضيابنيذكر

ويقال،كثيراعلصاالاندلسفادخلاوأبو.مواللفةبجمععني"قائلا،6201ت،اج

."الحين-لتاباليناأدضلمنأولانهما

T%-192صيينالنوطبقاتيبىالز T.

.19Aت1ج،الفرفبمابن:انظر،المثنىبنعثطنمو

.509ص،المقدمة

.001ص،الاممطمقات،الطليطلميصاعد
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من6ذلكرافقمامع6الأرضفيآخرىالىقمةمن،المناخاختلافوا

كانالفلكعلمأ"نأممما.النجوم1حركاتمن:أشزالهم،الناس!!بمصيرالتنبؤ

ربهعبدابنفيهايذمأشماشمنيستتجكما6بال!نجيممختلطاَير!اللأ

:هذاالليثيمسلم

اعزلأو!،منأرجىأيتصب!ا:لمجماعتناعن!ثذشذآالاآبيت

زحلاأوعريخأوعطاردبلأ\يرزلنابيذختأوحرامةزعمت

الأجلايقسموفيهميحيطبهمفلكفيالخلقجميعانوقلت

مثلانقطةوصارتوتحتآفوقاَجماالسماهحفكوريةوالأرض!

دولأ)1"وذاهذأبينهماصارقدبهال!لشمالشتاالجنوبصيف

!لاتlصنع

.الأوقاتلمحرفةالساعاتصنع6الفترةهذهخلالالأنداس1فييبدأ

المنقالة6أوالمنيقلةبصاحبيلقبالقسطنطينبة.الىالدولةسفراءأحدكان

6فرناسبنعباسالىنسبكما.الساعاتمننوعمبتكرانهعلىيدلسا

رسمغيرعلىمنقالةآلةأولصنع6المشهورةالفترةشخصياتمنوهو

هوا-6الصناعة1مجالفيأخرىابتكارات6أيضآاليه4وعزبت.ومثال

علممجالوفي.)2)الحجارةمنالدزجاجصناعةبالأندلساستنبطمنأول

حتىتشيلهافيوأبدعالسماءشكليتهفيمثلاته:عنهقيل6الفلك

.والرعودوالبرإوقوالغيومالنجوميرىانهفبهاللناظراجخيل

والحالةالغربمنفلش!6مبتكرةعقليةعنالأمورهذهكلتكشف

عنتروىالتيالقصةكانتوان6اطيراناامكلأيةبرأسهتطوفأنهذه

0142ت،2ح،المر!صالن.فيالقصيدةبضةأنظر-1

.346-345ص،.جالنفح-2
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عباسالى6الفكرة1مؤدى.الخرافةطابعترتدممماالفكرةتنفيذمحاولته

جناحين6لهومد6الحريرمنبالريشنفسهوكساجثماْلهتطييرفياحتاللا

لمولكنهكابحيدةمساافةالجوفيطارحيثاشصافةموفعالىخرجثم

انماالطائرأنيدرلمإذ،عؤخرهفيفتآذى6شقوعهفيالأحتياليحسن

."ذْدباًلهيعملولم(ذيلهآي)زمكهعلىيقع

ء)1(متأخرانعربيانكاتباناشانقلهاالتي،هذدالطيرانقصهكانت

الىغامصْبشكلدخلتالتيال!كثيرةالأْلداسيةالعربيةالحناصراحدى

6إضافاتبعضمع6وترد.منهأساسيأجزءاًنتوكوالأسبانيالأدب

منالذيل1بنقصنجاحهعدمتحليلشاسمقو!إافيهابماكلهاعناصرها

كاتبألفهافصبدةضمنكالفسهالطيرانْيحاولمنبهكساالذيالكساء

عشرلأالسابعالقرنوأوا"للعشرالسادسالقرن1آواخرفيعاشاسباني

الثقرةتقديمقبل.الهزلياضمنيلاحفلاتفيتتاىوكاْلت.الملاديين

.)2(التمثيلياتمنالرئبسية

ال!.-

مجالفماالنصارىمنقومعلىأمرهمأولفيالأندلشعرباعتمد1

انما6الحلومسا"لرمنبشيءولأبهتحقيقهزلاءعديثَنولمءالطب

الجامعوتفسيره)الابريشملهيقالبأيديهمقديمكتابعلىيحولون01كانو

بينهميكنلمالمهنةهذهالأندلسيينبعضمارسوعندما.(المجموعأو

(كناشجمع)الكنانيشقراءةأكثرهمغرضكانواْدما،استوعبهامن

ويستفيدواالصناعةثمرةبذلكليستحجلواكاالطبيةالوصفاتمجموعاتأ،و

.مدة)3،أقربفيالملوكخدمةبه

.333ص1ج،المغرب،صحدالن:السابقالمصدرمعاتظر-1

26491,EliasTeres, Sobre el vuelo de Abbas Ibn Firnas, Al- Andalus

037-365..volXXIX. P

.121-012صالطليطلىصاعد-3
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الأسسعلىالطبد،راسةفبدأتءالوضع1تغيرمحمدالأميرأيامفي

شحاهيرألفهاالتيالكتبمنعخهموأخذتاليونان11وضحهاالتيالحلمية

اهذافيالعاملينالأندلسيينوأول.وجالينهوسكأبقرلأاحلناْيييناليوالأطبا"

اليهينسبالذي1،(أباابنحمدينأو)ءاياس)9(بنأحمدكانالمضمار

نبالية.كلهاعقيرمالةمنيتألفوهو6أحمدأوحمدين)2(بسون

بالثقافةصتهأنالااكامجهولينالطب1فيحمدينأسلألذةأنمع

منوردانيلحرجلجلابنيذكرهاترجمةفيعليهادليليوجداسونافيةا

بخمسينمنهلسقيةايبيعكانءالجوفجاعلأوناًمحجوإسندللأ،أدخا!المشرق

يحْفىوا،6عنه)3"الحلمأخذواأطباءخمسةأحدحمدينوكات6رأدينا4

منواشتهر6والحلمالثقافةفماعريقاسرياْديأمركزأكاْتحرّ،انان

خلالمنأومباشرةاماالعربيةالىنيةقاليوالكتب1ترجمواكثيرونالسريان

الكتب.لهذهالسريانيةالترجمات

أ،لانددسال!لملاعتزالأفكلاتسب

فىالفلسفةكانتإذ6الوسطىالحصورفيضيقاَالأختصاص1يكنلم

سوإءالزمانذلكعلماءلأكثرالحلميالتكوينمنجز+اًالأحيانغالب

علماءمنإثنينأنإذ6إلاندلسفيحصلماوهذ)ا.نباتيينأمأطباءأكانوا

أدبمنتحويهما"ثنايافيحمككتبأولطالأندلسالىحملأالحصرذليك

اننطامتلميذ6(الجااحطبحربنعمروكتباوهى6)4(اعتزالمبادىء:علم

طبقات،جلجلابنأما.012ص،الطليطلىصاعدعندالشكلبههااسطيرد-1

ابا.بنصمدينفيذكره،3!ص،ا"لاطباء

فييلفنلالذىضراببممتىرومانسلفظةولملهاعربيةكيركلمةبسون-2

Pocionالحالبةالاسبانية

T-فؤادتضيق،والحك!اءالاعاباءطبفات،جلحلرابنالمعروفالاندلسي-انبنثاود

59-49ص،5591القامرة،سيد

.3701ت(الفرضيابن)المتطببسلامبنفرجهواحدمط-4
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بحضفيالجاح!عئقالذى6الأعتزالفيالمحراوفالمذهبصاحب

.M(1نواحيه

م!//851+2عامالكلامبعلملفكريالأتصالاذاتالميولأولظهرات

الوحيدةالروايةوتضيفءبالتأويلالأندلسبشرقالمحلمينأصدنادىعدما

محهوقامأيضاَالنبو"ةإدعىانه6خصومايةرواوهي6عنهأيدينابينالتي

الأظافرءوتقليمالدشعرقصعنالنهيائعهشرابعضمنوكان6كثيرخلق

عنيتوبأنرفض6استتيبواعليهقبضوعندما6(اللةلخلقتغييرلأاذ

تمجبهأعلنالصلبخشبةعلى:فموهوعندما6اعتقادهحسبالصحيحالحق

آخرينأفراداأنعلى.،)12؟اللّهربييقولأنرجلاتقتلونأ"أمرهممن

كتبلناحفظتوقد.عليهايتسترونواضحةاعتزاليةمبادىءعندهمكانت

تستند.أفكارهممنفبذاَوآوردت6هؤلأء)3(أسماءمنعددأالتر،اجم

الأندلس6فيالمحتزلينلأولالتراجمكتابيوردهاالتي،الاَرإءهذهأغلب

التي6ال!لَريمةالقرآنيةأكلماتاواالآيات1وتفسيرالتجسيدعنالأبتحادعلى

:ينفوناللةأعدلهوفالميزان.يليآتآوتفسيرا6َالتجسيدعلىظاهرهايدل

هذهومن.نجاعليهاستقامفمنالأسلامهووالصر.اطكاكفتانلهتكونأن

ثم6الأفعادتجاهالأنسانحريةوهي6أيضأبالأستطاعةالقول6الآراء

يجحلهاماكلعنالألهيةالوحدانيةتنزيهضرورياتمنبأنه6الأعتقاد

ا/لأرواحوانمخلوقالقرانبأنالقول6شيءأيفيا،ْسانمعتتشابه

مبادىءتكونأنتمدولأانهاالآرا*هذهجملةمنإويلاح!.وتفنىتموت

الضطوروعدىالمثمرقنمطاليةالأعتزإبالمذاهبقورنتماااذا6بسيطةاعتزالية

فيوخاصة6التاليهالفترةفيسيحدثلمافقطبدأيةهذهكانتوربما.فيها

.941-.60ص،3ج،ضصالاصلام،أحمدأمين:نظرأ،لجاحم!لنظامواعنداالاعتزالعن-1

..!ص،2ض!،عذارىابن-2

غفلةبغليلالملقبالملكعبدبنخلبل،(837ت،الفرضىابن)ومببنالاعلىعبد-3

.(652ت،الفرفيابن)مرةبناللهعبد،(k*NIت،النرفيابن)
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ابن،ةمسربنإدلّهعبدبنمحمديقومعندماكاالخلافةعصرأ:ائل

تقومللاعتزالكاملةنظريةبصوغ6الفترةهذهفيبالأعتزالالقاللين12أحد

فرقمنغيرهاعنيميزهامااعا6الأْلدلس،فيمحتزليهفرقةأساسمهاعلى

.الاعزال

المستعربببنحركات

التياتالثووافيوالمعاونالمساعدالدئغوهـبدورمنطقفيالمستحربونقام

الحكمضدعنفحركةأىلهملرىلأْذلكعداوما6المولدون1تزعمها

عنجماعترو!التي6الوحيدةالحركة0و.الأماهـةعيصرةخلاىالأسلامي

عندالأستخفافبحركةعرفتالتيتلككاْت،الأسلاميللحكممحارضتهم

المتحمسينبحضقيامومؤادها(الأستشهادجركةا)همدعوهماآوكاالمسلمين

وهم6علنآالأسلاميوالدينالرسولبشتماالحركةلهذهالمنضمينمن

عنالأستخفافإمتنعوالانالمسلميننظراَينتغلرهمالذيبالمصيرسلفأيحلمون

إلأخرىاالأديانمنلرعاياهميسمحواألاّالطبيحيومنالأخرىبالاديان

علىيحكمونهبماعليهميحكمواوأن6لمالنمطهذاعلىبدينهمبالأستخفاف

أختابنعلىحكمواأناقضاتهمسبقوقدءمستخفآخرشخصأي

لدىخالتهتوسطرغمبالديناستخفلأْلهلطحكمكزندي!المفضتةللمحظية

المستخفونعنهذا.وعلى.)1(قتله)وجوببحدماالفقهاءبحضاوافتاءكاالأمير

وتجلالشهودسماعبحدمنهميطلبكانماكثير!الذيبلقاضييقدمون

عليهميحكمكان!امتنا!موعندالهم2أقوعنيتراجمواأنالح!ماصدا:

دينيأضطهادعلىفعلردفيهاالحركةهذهدرسوأمنبحضرأى.بالموت

حيثمنالقفيةتفحصنالولكنناو.المسلمينسادتهممنالمستحربون1لأقاه

الدولةاخلداظلهانممايحيشونالمستحربونكانالتيوالنظمالأوضاع

هذهوليدةلرأيناهاوالمكانالزمانفيبهاالمحيطةالظروفواالأسلامية

.29-.!عى،الخشني:فيالاميروالفقهاهمنكلوموقف،المستخفمذامحاك!ةانظر-1
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نتيجةتكونأنعنالبعدكلبحيدةوأنهاكاالأ1ّليسالأخيرةالظروف

المستمربين.منرعاياهمضدالمسلمونالحكامما!سهدينيلأضطهاد

العركةوأسبابإلامويالعمظل!المستعرببنأوضاع

وهذا6الدين0رجالمنكانوابالحركة،القائمينأكثرأرْايلاحظ

لَانتفيف.دينياضطهادعلىفعلكردحدثتبآنهاالظنالىيدفعما

مخالأتفسحأوظالمةأْلخلمةظلفييحيشونكانواوهلينالمستمرأوضاع

؟للاضطهاد

يمكنمابشبهيتمتحونكانواانهمعلىتدلنملكهاالتيالوثلألقان

لرئيسيحْضعولىْكانواالأدأريةالناحيةفمن6دأخلياَاستقلالأنسميهأن

اسمالحربعليهيطلقوComesيدعىالمركزيةالحكومةتحينهلهمعام

الاخرىالمناطقفيوكلاءوله6الحافطآوالمدافعالأحيان1بعضو،فيقمص

كانفقدالقضلأليةالناحية1منوأما.المستخرجاص!م0منهمالواحدعلىيطلق

التيالنزأعاتيحلالحجمقاضيأوالنصارىمقاضييدعىخاصقاضلهم

يخضمونولأكااللخاصةشريمتهممستنداًالىأحكامهويصد.بينهمتنشب

بينهمنزاعيحدثعندماالأالأسلاميةالثمريعةلملأحثَامأومسلملقاض

.)9(المسلمينوبين

التصرفحريةالذمة2أهلاعطاءان6الذهنإلىيتا؟رألأّويجب

هوعلاقاتهمتنظيمفيقوانيغعلىالأعتمادوحقإصةالخاشؤونهمادارةفي

كانواماكثيرأالحكاموانكاالممملميناسرباشريعةبهتأمرمثاليوضع

يضهرالوثائقمنارويناماانبل6لهمممينهأغراضلتحقيقعهيحيدون

محاصراسبانيمؤرخوهواصاجيايدورفايز6المحلياساقعاانهبوضوح

يلنزمكان(الولأةصرفيالأنداص!أمرا*أحد)عقبةأن!يذكرلمتلك

.47.spana, .T ,I p!شLuis .G de valdeavellano, Historia de
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ا"لآصيةقوانينهمظلفييحشونللحربالتضمينالناستركسياسة

مم.الخاصة

ئئَفرِيةلمدينةالمسلملوانيIاَصدرهمحفوظمنشوروهناك

Coimbraيليقمصقلمريةمسيحييعلىيكون!:.بليما(علىينص

ودهالأحكام1يالمسيحيينعادةكانتLSDبالسدادفيهمويحكمامورهم

أصدعلىيحكمأنيقدرلاولثَنط6بينهمتقعاتياالخصوماتفييفصلا"ن

القاضيأمامبهيؤتىالجانيباَنوذلكالمسلمينقاضيموافقةبعدالأبال!ل

أمكَنالقاضيافقوإفاذا6المسيحيةانشر.بحةبحسبعليهالحكمنصويقرأ

فاضالصغيرةالمدنمنمدينةلكلويكون.فلاوالأبالقتلالحكمقنفيذ

مسلمآمسيحياَهانو)ان.المنازعاتويكفبالمدلفيهايحكمبهاخاص

علىآجبرمسلمةعرضعلىمسيحيسطاشالمن.المسلمينبئسرععومل

انوا6فالقتلوالا6عرضهاعلىاعتدىالتي1المرآةباالتزوجوعلىالأسلام

.")1(مراجمةبلايقتلعرضهاعلىالمحتدىفانمحصناالمرأةكانت

نو.ا6Tالأسبانالمسيحيونبهاتمتعالتيالأداريةللحريةوبالاضافة

قدبينالقرابينيقدمونكانوافقدءالدينيةطقوسهمآدا+فيأيضأآحراىا

ثَذا:كاال!ثوليكيةالدينيةالمطقوس1منذلكوغيرالبخورواحراقاضاقوسا

الدياضحو11علالمسيحيةباالاعيادوالاحتفالالمواعظشالقاحالمزاميرترنيم

بعضاخوانهمعلىطبقماعليهميطبقلمكما.الفتحفبلبهيحتفلونكانوا

تدابيرمنالأسلاميالحالممنالأخرىوالاماكنالاخرىأعتراتابحضفي

المستحربونلَانفقد6مميزةخاصةملابسكارتداءالأذلألبمضفيها

سمحكما.العربملايسنفسيلبسونالاقلعلىالقرناهذ!فيالأسبان

.)3(جديدةكنائسببناءالأحيانبعضقلهم

ترجمةفينمهأنظر،ا9.آعاملشبونةفيوطبعلوريانديرفيالمنشورمذانصوجد-1

.023صاياوايطاغايافيالمربغزواتعنرينولكتابارسلانشكيب

.158ص،وعبدالمجيدعابدينصسئابرا!يمصسنترجمة،الأسلاماالىالدعوة.ارنرلد-2
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نأإتمعصبينعنا!ركةرؤساءكتاباتمنالأستنتاجيمكنوكذلك

وكانت.،اللقديمةالىبالأضافةجديدةأديرةالقرنهذأفينجواالمستحربين

يستطيحونالذينالرهبانمنكبيرةادآعدافيهاتنزلمزدهرةالأديرةهذه

يكنولم6الكنسيالنظاموفقأصونممااوشاحهمفيالناسملأعلىالظهور

.)1(إالدينيةشارتهمإخفاء،الىيدعوهمماثمة

لَماالبلا!فيعاليةمناصباتقلدوامنهمكثيراَأنذلكالىأضف

الباحثتكفيالأشيا+هذهكلكانتاذاوا.الأميرجندعدادفيبحضهمدخل

قدالأضطهاديثيرماأنالأ"ادينياضطهادوجودبمدمالأقتناعالموضوعي

المستعربونكانافهل6بالأضطهادالدشحوراْلماواذاتهبحدالأضطهاد1يكونلأ

ديني؟باضطهاداويشعر،ونيشكون

ملكمنموجهةلرسالةالأشارةيمكنالتساؤلهذاعلىللجواب

عدةمصادرمنسمعإنه":.بذكروفيهاماردةمدينةمستمربيالىغاليا

يرهقكميز!اللأالذي6ال!رحمنعبدالملكجهةمنإالعذابمنتقاسونهما

")3(.أموالكميبتز/كمالذيكان6الطصأةكماوالدهيقةذلكطرفيمتبعاعسرأ

المستعربينشكوىآنذلكفمحنى6دينيلأضطهادذكرأىفيهايردشلا

ديني.اضطهادمنلاالضرإلْبمنكانت

الجورمنشيءهناككانالحقيقة1في-.للحرممةممسببالفرائب

الجزيةعدايدفمو/ااَنالأندلسيمستعرةعلىكانفقد6أضرائبافرضفي

انهاوطاْتهامنيحْففماآنولوءقمرممماشهركلJآواضافيةضريبة

وعلى.مستحرباكانالذممماالمستخرج1ونوابموظفيبواسطةتجبىكاشت

ائارةفيسبباتكونربماإالضرائبفرضفيالجورفقضيةالاساسهذا

وأثاكأتعندهمالثغور1حركاتفيالمستحربينمشاركةعنهاتولدتالتيالنقمة

Tabanoفىديربناءعنانظر-1

213..Isidrode las cagigas, los Mozarabes. .T .I p

.014ص،هـينومتابارسلانضكيبترجمةفيالرسالةنصأنظر-2
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لأتستقيمرئيسياسبباَاعتباوهفياخةالمباأنعلى.قرصبةفياحركةأعلىعطفاَ

منمحفونوهمال!دينرجالمناكانواالحركةفزعماء6النقدمحكعلى

عن"أبعدهمأممماالأديرةرجالمنكانجلَهمأنكماكاا/لضرائبدفع

منذعفروضةالضرإئبهذهكاْلتآخرىلاحيةومنْ.الدنيويةالثمؤون0

/ص235سنةمنبد+آالأالحركةتحصللمفلماذا6لأما(رة21عصرأواثل

05 - AOالثلألي؟الرحمنعبدعهدوفيم

الأندلس6أنحاءجميعفيالمستحربينعلىعامةكانتا)ضرائبانإثم

.؟اتبال!ذاقرطبةفيالحركةتمركزتفلماذا

اسبلانيافيالمسيعيةاللاتينيةالضارة،انهيار

الحضارةذوبانباعتبار1الم1السابقيناضساؤلين11علىالأجابةيمكنلأ

.الأشخفا!1حركةأثارتالتيالنهقم!ةفيرْليسيأسببأالمسيحيةاللاتينية

الأجتماعية.أوالفكريةاءسواالمنو،احيجميعفيدراهاالأنهيارْهذاومظاهر

وقل6الناسآلسنةعلىالصحيحةاللاتينيةا!لغةانهارت-.اللفة

نكادا،دا:يقولالأستخفافحركةزعماءأحداَنحتىيحرفوْلهاالذينعدد

يستفسرأنيستطيعرجلالفعن!جلاكافةالمسيحيينجماعةفيْلجد

السوقةجمهرةبينواجدوآنتءجليةواضحةبحبا!اتصديقصحةى

الفصيحةبالعباراتتامةاحاطةيحيطون6عددهميحصىلأأشخاصاَاعامةوأ

نآاستطاعوالقدحتى6الذهبيةعصورهافيالعربيةاللغةختفتهاالتي

6الجمالاتبمراأسمىافيهاتتجلىالتيالقعملالدتلك6المقفاةالقصائديظموا

.،)9(الشمر11قرضافيأنفسهمالحربمنأمهربحضهمكانلقدبل

آحدأننرى:والفلسفمة(الأدبمندانوفي-.والفلسفةالأدب

المقدسكتابهمنمماوردتالتياعنظمشبعبينماْ!:يقولالحركةزعماه

يباهونالذيناوآكافلاسفتهممذاهبلدر/اسةبهمونلتقي(المسلمينيدني)

بالحجةلندحضلأءأدقبمعنىالأعجابواالهذرمنالضربمذا

32.0....1.- .R Menendez Pidal, El Idioma Espanol
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ا\فئدة1علىيستوليالذيكلامهممنلنفيدبلءالفاسدةاسمهمتعااصرهانوا

نثَون*6المقدسكتابنااءةفراعنالنظر1غاضينءلغتهمبلاغةومنءبجماله

فينجدآنلناآينوا.يحبدونهمحبوداَاحيوانامنيجعلونفومآا،حينئذ

واهتمءالمقدسالطَتابدراسةفمااْلهمكفدمثقفعلمانيأيهذهيامنا19

سةانحص2منأوتيالذىذاومن؟الملأتينيةاالثنيسةآباءمزلفاتفيبالنظر

وابالأنجي!المبشرين4مؤلفاتاءةقرافيالرغبةنفسهفيييرماوالغيرة

وإلطَياسةاططفاتكلفهمبرغم،المسيحيينشباةخاوان؟المرسالينشاالأنيباء

هندامهمبحسنا"لأْلظاريسترعونكانواإنما6اللسان1وطلاقةاالبيانوحسن

الأدبحسنمنعنهمعرفوبماالأمورمنيعرضفيماتصرفهموحسحن

الهـطَلدانيينكتبيتناولوننراهم6العربيةبال!لغةوبتثمبّحهم6لخلق11لأودملألة

6وغيرةحماسةنمماويناقشوْلهابلهفةويطالحونهاكامنهم(المسلمينيحني)

وحسناللفظفيالتنميقضروببكلويمتدحونها6بذكرهاويشيدون

يحتقرورثم،الكنسيالأدبجمالمنشيئآيفقهونلاانهمحينعلى6البيان

المسيحيونجهللقدأسفاههـا.الجنةمناليهم1تنسابالتىانكنيسةجداول

005-)1(

سريحهم.

الأسالأميةالديانهآنلرى6ْالدينيةللناحيةا.شقلناواذا-.الدفى

صفوفمنحظيرتهاالىيومبحد.بوماَايدةمتزاأعدادبضمتكتفيلأ

ا!قيدةاسلامةعلىخطرأُيشكلالأسلاميالهـف!رأصبحواْلما6المسيحيين

وذلك.بالظتالدين1رجالصفوفوافيدينهمعلىبقوامنعندالمسيحية

كأفضفقد.دلةالأسلامبنظرةمتاَثرةدإخلالكنيسةجديدةهرطقأتبظهور

أوصىالذى2أشكلاعلىلىالمسيحالسيدميلادبحيدالاحتفالاشببليةمستعربو

طليعدلةأسقفElipandoوقام.منالهراطقةأسمقفهاوعدّنيقيةمجمعبه

متتنىوانماللةطبيعياَشخاصبابنفليسانساْمآدامماالمسيحانإيقول

الجزيرةشبهفيإلأساقفةمنعددآالأعتقادهذأنيععهوجرومفويأ

.161-016ص،الاسلامالىالدعوة-ا
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إنخرروأخرىناحيةومن.بالمسلمينمتآثرينمرأطقةجميعافمدوايةالأيبير

وبتاثير6حادنقاشفيالأيبيريةاجزيرةاشبهفيالمسيحيالدينرجال

فسمين.إلىذلكفيا)وانقسمواكاوالقدر،الأ!ادةحريةحول6اسلامي

يضاْآبوضوحيشاهدالأجتماعيالجداثوفي-.الاجتماعيةالعلاات

انتقعا!لهابحدراقيةأصبحتالتيءالأسلاميةيةالمر11إلأجتماعيةاصد،التقاجذب

الغثبينتمييزدونبهاتقلدواالذينللمستمربين6الأْلدلسالى1بغدادمن

صارواأْلهمحتى6الأصليةمحتقد.ابهميوافقا،اَاويوافقومامنهاواثمين

آخيلاأسقفاتهموقدءو"الجواريرىالسر،1ريتحْذون6دهمfآويختنون

)1 Egilaنهايةحولإسبانياجنوبالىالأولأدريانالباباأ!سلهارزممما

انمكَرنفوذاطرادد.ونيحولأناشآْلهمنبحملليقومالامناعقرن1

إتخذوهناللواتيالنساءمعا!عيشباالاسبان1أغسيسيناكاأ\سلامي1

.لهم)1(سرارممما

"نمادتهاوذوبانالمسيحيةاللاتينيةااللحف!رةانهيارإنالقولوصفوة

وانحأملأ!سبباهوالأند.لسانممالأسلامية21العربية1،اثقافةافيالتدريجي

السببوهذا؟الأستشهادحركةآوالأستخفافحركةاثارةفياهـئيسي

الذيفهو.المطروحةالأصئلةعنسثافيةاجوبةيزودناأنيمكنوحده

ممروفةهذهالأزدهارفترةلألىْبالذاتالفترةهذهفيالحركةقياميحلل

المشرقيةالتقاليدوتوصلتاَوجهالفكرى/النش!ا!فيهابلغالتيالفترةبأنها

يحللكما،الأندلسفيالملياالطبقةمجتمععلالكاملةالمسيطرةاشاقية

وال!تقاليدالعربيةالأسلاميبالفكرالمستعربينتآثرلأنبالذاتفرطبةفيقيامها

الرا!يةو.الحاداتكا!االفكريالأزدهارفيهايحظمالتيالمنطتهةفيأعظمسيكون

ومنالمعرشفكاالحاصمةفهي6المنطقة1تلكهيفرطبةتكونآنالطبيعىومن

يعللوأخيرآ.الأجتماعيوالأشعاعأحثقانممااالأزدهارمركزهوالبلاطأن

167-166.Isidrode las Cagigas; Historia de los Mozarabes, .T") pp
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القديمة،الثقافةحملةلأنهمالد.رات!جالمناحركةا.عماءأغلبيةكوتلنا

/الثقافة.هذهزوالعلىكرد"شامتوالحركة

وهو6الأمرإءبوجهاطوقوفيدعوهماخرسببالدينشجالوكان

وينبحثء.كلهاأوربافيعامأكانبلاوحدهاالأنداعسعلىيقتصرلأسبب

الأكلروساْشخاباقرارفيوالأباطرةبالملوكالمتثلةالزمنيةحقالسلطةمن

القوطي6الملكانصي!منلفتحقبلفىْ-نْ.ئهمسؤ اسباساالحوهداكاساا

يحيشونالذينالدينلرجالبالنسبةاحقااهذافرطبةأمراءورثالفتحوبعد

فىيحيشونلمنبالن!ةآيضاَاشتو.يشملوك(:رثهكما6الاْلدلسفي

افسادفيسببأكانهذاالأميرحقآنيحتبرونالدينرجالوكان.منطقتهم

احريقعنرالأقر،1هذاالىوصولالصيحاولونالكنيرين6.لأتْالكنيسة1

ديار004القصرلخصياندفع/الذىسرطبةأسقفشاولثل6الهـرشوة

انواعالدينرجالبمضأنكما،لقرطبةأسقفأاْشخابهإفراكأبا/الأميراصقنموا

نيلالحظوةفيرغبة،وذلكرعيتهمصْدكاْتولو6خدماتللسلطةيقدمون

يزودهمبأن6الماليةموظفيوعدالذى1،مالقةآسقفحالهواكم6لديها

هؤلاءاليهشكىأنبحدوذلكمنطقتهفيا!ناساأسماءعلىتحتويقائمة

الوفا8منوتمكن.الضريبةدفعمناطتملصالكثيريناختباءمنالموظفون

منطلب6محهمالسنويالأجتماعففي.!عيتهمعاتخذهابحيلةبوعده

وأقاكأبه،إرفهمحاواسمباسمهفلألمةمنهمواحدكلاليهميقدأناحاضرينا

واحدالكلاللةويدعو6واحدةقالمةنممارعيتهكليسجلأنيريدلأْله

.)1(المالموظفيالىسلمّهاارريهتجمقتاوعدماذلكففملواكاباسمه

ومنلاهرهاالحركةأهطف

بهيحتقدونمنوبالتاليالأسلاماظهارالحركةأهدافأولكان

نظرفيبهمتحيطكانتاكتيالهالةيحطمواحتىوذلك6السخفبمظهر

192-028..R.Dozy: Histoire des Musulmans 'd Espagne. .T") pp
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الرسولفيهااصورواالتيالحركةرؤساهمؤلفات،فيذلكاوكان6المشعربين

المحقق6الخيالبهزشدهممابكلآخرتهوصوروا6كساحر(ص)

شناعة.منلأ!ادتهم

ظن6المستخفيناعدأمعقبسيجرىالذياررموبااضشويه11وبهذا

المسلمين6العربضدالكثيرينقلوبفيسيلتهبأحماساأنالحركةزعما+

الطرفين.1بينالأمتزاج1حركةآماميقفحاجزفيلكيقومو

الآ"لامعنالتكفيرفيهاااضتركوامنبعضأهدافمنكانربماانهكما

سلطنتحتبوضحهم!الربعليهاعاقبهماضيوا6قومهمأبناءارتكبهاالاتي

اختبرأنحاولسا9!البارو1زعمالْهمأحديقولوهكذا.المسلمينالعرب

ا!خوةأ.بهاآئامناجحبةان.اورلاممنا!تكبناهلماعليناصبالذيالسو!

العدليؤنرالذيالمولىأسلمناالذل!لثاتناعاداأفسدنااوأاودنسن!اتكاسلناكامليئة

.،يدهفيفريسةلنظلالوحشهذاالىبالأنصافويأمر

لحرممة5ظعرأما

الىحديئآأسلممنبصضااعادةومحاولةالأرتدادتنشيطأولهاكان

الباتبينوخاصةالمجالهذ/1فيأفلحواوقد.جديدمنالمسيحيةحظيرة

الآثيرةاالمرتدةافلوراكاعليهنوكمثل.بمسيحيةمسلمزواجمنالمولودات

.11عميقُحبعنتنماتبدباراتهموقبلهأذكرلتيااش6خيواسيواالحركةزعيملدى

الأسلامي16و"الدين(ص)الرسولشتمفيتجتىالئانياوالمظهر

الذيالراهبحادئةعليهاوكمثل6الشططحدّالمجالهذا،فيأبلنوا:دد

اممقاضيانتهىوعندماالأسلامفيبالدخولبالرغبةمتظاهرآالقاضيالى1تقدم

الرسولحولاصذاءة،1بالضةبكلماتبادهـه6لهالأسلامتعايخمشرحمن

مناللهوإهبهمبماالوصمةهذهمنيتخلصواأنبسامحيهوأهابكااحَريما

323..R.Dozv: Histoire des Musulmans 'dEspagne0 .T،) p
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المساجدأحدالمسيحيينمناثنازاقتحماَخرىمناصبةوفي.ا!هماميهـية

الحاضرينمنملأعلىوأعلنهاا"الأسا،ميارريناشآنمنيغضّانوأخذا

.")1(الجحيموناربالتهلكةقليلعماأْلصا!هعلىصيمودأ!دي!تاهذاات

العركةأحداث

الرطبةفيتألفاليهاأشرناأقيااممغايةأضحقيقرلاهاذكرْأضياللأسباب

،ما
ايواوخيوالراهبتراسه6المتحصبينالمستمربينمنأحزبايش!به

6 Eulogicفجده6للمسلمين!عدائهابتحصبهامحر:فةعائلةسلي!شهو

يحدثلماذ!6تسكتولأتصمت9أأطيا!الأذانسماعيتكولعدكانسمته"

أختله،وكاْلت"رؤوسهميكرهوْلكارز.لنيرفعاولماذا،الضجبج1اعداؤك

دود.التجارةالأثنانوتحاطىموظفأأحدهمأصبحأخوةوثلاثة:اهبة

الوحيدةتسليتهوكانت6وصيامهتأملهوكثرةتقئسفهبشدةايولوخيوعرف

نجاحهأط.يحياهاكانالتيالحياةأضمطمكاتهعلتحيث6الأديرة1زيارة

الآبمحاصْراتتحديدهفيساهمتفقدءللاسلامعداؤهوخاصة،الفكري

-Speraديواينسبيرا in- Deoوكان6سماء!اعلىبالمواظبةلماْموكانالتي

المحاضراتهذهسماعثناء.وأالاسلامعدائهوبشدةببا،غتهمعروفاْالأبهذا

صديقهأصبحا!ذمممااAlvaroانبا:واعرطبياالبيلعلىأيولوخيوتحرف

.الحزبهذاتنظيمفيوشريكه

ضممالفعلوردود"لمتعصبينئشماكل

ففي.085هـ/235عامفيالأوجمرحلةالمتحصبينشا!!خلْ

المستعربينمنالدين!جالأحدبينينية6مناقشةحدثتالحامهذاأيامأحد

1برفثَتو:يسمى Perfectoارتفتوعندماالقرطيينالمسلمين1وبحض

ا!ثَريمللرسولالشتائموقذفلسانهعلىالسيطرةالراهبفقدحرارتها

.166-165ص،الاصلامافالدعوة-1
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التهمة،ثبوتبحدبالموتعليهوحكم.بالزيفواصفاًاياهالحنيف:للدين

الأعداماتنفيذالثاْلياشحمنعبدعندالم!ْلةصاحبنصرأعتىايث!آ!لم

صلاةمناخا.جينااطعامةيهيءكيالفطرعديومالىأنجلهبلكافورا

\A!1/ص235شوالفيبرفكتوأعدموهكدا6لهميروقمشهداًالعيد

.م085نيسان

استغلها6للدعايةدسمةمادةفيهاتماضياو)الطريقةترفكتواعدام0قد!م

ا،عدامفيهاونيحدثااحاماششهد.صفوفهمالىالمستحربينلضمالمتعصبون

الأستخفافعملياتالتتوإاطذاوْشيجةءأعدادهمفيتضخماَتلاهاتياوالحام

منآغلبهمولكنالتجار:منهماجنودام!همكانالمشراتوأعدمء:ازدادت

.والراهباتالرهبان

الحركةعلىللقضاءمتطرفةوسائل"الىللحأاْأ.الرعدلث!أا
r-.طحص...

وكانت.المستخفينعلىالقفاةيصدرهاالتيالقضاثيةبالأحكامأكتفىانماوا

حريةالمستعربينيحطيالأميرأنترى6معتدلةقرطبةمستعربيآكثرية

كشهداءشهداءليسواالمستخفينفانهذاوعلىكااررينةاشعلألرهمممارسة

الىأضف.الدينيةشعائرهملممارصةقتلواأواصكلألى6ْالأشلإنالمسيحية

اونيإالمسيحوصايايخالفونفهمكاالخاطمئينالىأقربهؤلأ+أنذلك

اخيراواصحواأعدا،كمأحبوافيقول6الاعداءعلىحتع!الحقدبعدميوصي

يضايقونكم.للذين

،وهثَذافيهمثقتهيفقديجحلونالأميرنهم19المستحريبنبقبةذشتيزاوهم

منجماعةوأقترحت.أنتحارشيجتهشخصيْكأغرومنعملخمأكأيكونلأ

القضية.هذهابحثدييمجمععقدللأميربهمقر6قرطبةمستمربي

وحصوراشبيليةمطرانبرئاسهم852"/ص237عامالمجمععقد

وكالى6ْأْشونِاْلوبنغوميثفيهالأميرسومثلالأْلداس!اأْلحاءجمبعأساقفة

حرمانهميجبولذا6المستحربين0بكليضرالمستخفين1عملأنرأيهمن
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المهوثونيقومول!علا6يتبعوهمألأالمؤمنينمنوالطلب6عملهموأستنكار

المجتمحين1آرا+أغلب.(وكانتسجنهميجبالمجمعت01اقراضدا،لناسباثارة

جدآضئيلةقتةالمتطرفالمعارضالصففيشاوففت.غوميثمعمتفقة

!يحةعنالتويضفيرغبةالمنحىهذادحاالذيْشا(ولرأسهاعلى

وآعدموااستخفوامنعنحرمانيحلنفلموصطأالقرارجاءأأخيرو02الرشوة

ميتةوراءالسعيالمستعربينع!حرسما!".اماضياعنصفحآضرببل

وعدهاشبيلية1مطرإنلأنبالقرارغوميثوقبلكاانتحارلأنهاالأتخفاف

/المهوشين.علىبالقبض

الاستخفافاحركةلمالاية

وقبضوعدهاشبيلية1مطرانفنفّذالمجمعقرارات"المتمصبونهاجم

ووصكاستمرتالحركةولكن،وشاولايولوخيوأمثالالزعماء0على

وسطالأسلامي1ينوالديماكراالرسولشتمحدالىالمستخفينةبحضالجرأة

عبدالأميرماتأن:صادف6فهمعدداعد"امالىأدىمما6قرطبةمسجد

فاعتبرالمتطرفون،صْائيةوبصورةأيامبستةالجماعةهذهمقتلبعدالرحمن

آطلقمحمدالأميرزمنونمما.12ءللثمهدالسماءمناْشقامأموتهبينالمستمرمن

برحلةقام؟ايولوخيو)ولكن6كشاولللهدوءبمضهمفركناالزعماءسراح

لموعدما.تحريضانهنمماواستمرالاندلس!منمختلفةأماكنفيهاجال

لهدمتحطيمهاالىأدت،عنيفةباجراءاتمحمدالأميرقايم6الأعتدال1يجد

كاتصرهفيالمستعربينمنعنالموظفينواستغنىيشالتهومركزتابانوسدير

عامايولوخيوعلىوقبض.الأسلاميالديناعتنقواوادينهمبحفهمفأنكر

استخفافهعنالتراجعرفضوعندما،الزمنمنأمدأ-كربأن985(بحد

الصراعمتابحةمنأعضائهاوتدبلزعيمهاالحركةفقدوبحد.اَعدم

كانتتقريبأسنواتعئسروخلال6وآخرىآونةبينمااولكناضمحلت

البحضيبديهال!ذ!ما1للتساؤلضرورةاولأصاحبهايقتلاستخفافحادثةتقوم

وتحيراتدينيةاضطهاداتلحوادثصدىالحوادث1هذهكالتاذاماحول
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هذهتكونأنالأرجح1اذكاالمستحربيننحووالخلفاءالأمرا،اسياصةفي

المستخفينبسيرالرهبانبحضلتاَثرشيجةالأستخفافْمنالمتفردةالحوادث

التقربفيركبةبالأستشهادتساورهمصارتالتيالصوفيةوالرغبةالأوائل

عاشواالذينالأسبانالمتصوفينأشهركتاباتمننستنتجهماوهذا.التهمن

Santaكانتوآهمهمالفترةهذهمنطويل.منبمد Teresa de jesus

لهاوبداكاوالممشهدينالقديسينكتبتقرأأخيهامعكانتانهاتقولالتي

دللث6تفحلأنأرادتواْلهاءاللةالىللذهاببخسآثمناً*فحواهؤلأءأن

دددكالممكنةالطريقةعنالبحثفيالأثنانجدّوقديوافقهاأخوهاوكان

والدينوجودأنالأ"تقول(ويقتلوهماكيالمسلمينأفالذهابفيفوجدأها

.،)1(الحملبهذاالقيام1أمامكبيرأعائقأكانلهما

انصهارتمخلمأنهااذ6تتحققلمالحركةغايةأنالأمرفيوالمهم

الأندلس،فيسادتاليَالأسلاميةالمربيةالحضارةبوتقةفيالمستحربين

دخولبدليلالمسلمينللحربمنهمالمتدينينعندا"لحداءشحوروأضمحل

لجماعةحاميأكانتقيكونتمنهمشاشتهرالأميرجيشفيمنهماكليرينا

الىلهحملةفيشاسثتركمحمدالاميرجيشصفوفضمنانخر!دييه

الىاللاتينيةالكنسيةالقوانينترجمتال!خلافة1عصرأتىوعندما.طليطلة

كانالاْقلعلىكاالدين!جالمنكبيراَقسمأأنعلى.بدلمما6العرإية

باللغةعليبماقوإْلينهاعرصْمنبدلأالكنيسةشؤونكانهمش،اللاتنةيجهل

لسفاراتكتراجمةاستخدمواقدالمكباراكيسةارجالكانواذا.العربية

كأجالكلمحر!ةعلىدليلاليسفهذا6المسيحيةاشمال/1د:لالىالخلفاء

أ!دين،إرجالكبارمنهؤلأءلأن6لللاتينيةالمستمربينمنالمسيحيالدين

رجالعلىوإقتصارهااللاتينيةمحرفةانحسارعلىالبرهانفيهكانوربما

.فقط)2،الكبارالدين
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الخاوجيةالعلاقات

الاهارةلدولة

الازدهلرفترة!

دلدولةتوفرأنءالفترةهذهفيالداخليرالأستقر،1شيجةمنْكان

التإكأياضشا!اأناكما.الخا.جلحوتوجيههاْيمكنالتيكاا!بمثودابحض

علىوساعد،ضاعهاشأوبهاالمحيط1ا!المابث!ؤونمحرفتهارادةزفيساهم

مقتصرةالأمويينالامراء1علاقاتتعدلمءذلكل!ل.بهاالعالمتحريف

ا،نهمأتصاميدانإتسعبل.االشمالمسيحييمعلهمكانتالتيتلكعلى

انخطواتأول،الاندلسامويوخطاحيثافريقياشمال:منكلاَاجشمل

اولبدأتالتيوبيزنطة،المغربدولبحصْعلىنفوذهمةسططريقنمما

الأندلس.معالوديةالأتصالأت

الانللسثىالامويةلرممرةالمعاعرةافريقيأشماللول

(م859-788/!75،-!729)مراكشفيالاولرسةدولة

عامالهادممماالعباسيالخليفةعهدفيمكةوقحصَعندالتيكافخلموفحةكان

أبيطالب6بنعليبنالحسنسليلالثلألرالحسينا1فيهاقتلشم785/ص969

بشكليينالحلووتاريخعامةوجهالأسلامي1المالمتا.يخفيالأثربحيدةْشات

الديلمبلادالى2إ!لّهعبدبنيحيى6الثالْرعمابنابعدهاهربفقد.خاص

المغربالىسنواتثلاثبعدالوصولاستطاع/الذيلماللّهعبدبنوادريس

يرىا/لذيالبربريةالبرانس1قبائلاحدىلشيخاجأحيث.الأقصى
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لنصرةاستعدادأتمعلىث!لالمأكانوأالبربرأنالمحلومومن.المحتز!ةرأي

مكناسة،اعدأأخرىقباْللىمسارعةيفسرماوهذا6السلطةضدثائرأي

شوكتهفقويت.الحلوياهذالوا،تحتللاْلفو!اء6وزواغةزنلألةالى1تنتمي

المحيطحتىانالقيرواغربمنالممتدةالبلادكلعاىالامرأولوسيطر

الاطلسي.

وقفلكنه6ا!ديلم!أبلادنمماالئلألر1منالم!خلص11فيالرشدهاروننجح

ونيذا6مجدِغيرضدهأشقوة2استخدامبآنوشحرادريسثورةأمامعاجزأ

شخصأالرواياتأجماع1حسبال!يهفأرسل6الأغتيالسلاحلأستخداملجأ

علىالروايات1هذهبيناختلافمع،ص175سنةبالسمقتلهالىتوصل

تتقوضلمذالكومع6ذكريثورللقتيليكنلم.1"أ)القتلوكيفيةالقلأللإسم

سيدهاموتبحدووضحت6حاملاَكنزةيتهجاشوجدواأتباعهلأن،دوالط

ادريسمولىرإثد(المولىوظل6أيضأدريس11باسمدعوهطفلابثمهرين

فبويع6الطفولةمرحلةتخطىآنإلىالطفلباسمالأموريصرف6الأول

نقودكضربالملكمظاهركلاتخذعاعانوسر6الثانيأدريسباسم

كما.عاصمتهأصبحثالتيكافاس!)12مدينةبناءالىقسموأضافةباسمه

عد!ذلكلكل.عنطقتهفيالمب!وثةالخوإرج1أوكاارعلىبالقضاءدولتهوطد

قرنين.أبةقراالأقصىاالمغرب1فيعا!ثتالتي6الأدريسيةالدلدوللةالمؤسس

الأدريسية6السلالةمنفرعنجح6المفربفيبالزوالآيامهاآذنتوعندما

إنهياراثر6الأندلس1جنوبفيدويلةتاَسيسنمما6حمودبنىفراعوهو

.قرننصفمنتقربمدةحيلألهاودأش.فيهاالخلافة

،الثانيةللنرفليا-اصامشلفتينيتينروايررد،121-!11عى.المسالك،البكرى-1

.24-23مى1جالقرطاصروض.اليمانيعبيدةلابن

والاندلى،المضبفيالاسلام:فيفاسمدينةتاصيسعنبروفنسالليضمقالأننلر-2

.05-اص
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-!849)صقليةفاتعي(تونس)افريقيافيالبةألاغاثولة

(م692/008-909

فيأخرقدولةجوارهاالىشات6ْبقليلالأدارسةدولةنشوءبمد

،مستمرةدإئمةإ!لأضطراباتكاْلتحيث6(الحاليةتوْس!!افريقياولأية

نآالرشيدهاهـإونمنبالطلبالأغلببناهيمابراالزاب11عاملقامأنالى

منتحملكانتالتيالفدينار1المائةعنولباكشمتحهدأكايقياافرعلىيوليه

للخليفة.ديناربينالفأرسنةكليحملأتوعرض6يقياافرالىامصرديار

تجهيزءؤونةيكفيهمادياَبحاًشلهيحققاعذي6أحلابهذاالرشيدفقبل

شبهدولةنشوءالى1يؤديانه1كما،الديارهذهثوىاتادلأخصالجيوسْ

عثرةحجروتكونارسةالأداوأملاكأملاكهبينحاجزأتشكلكامستقلة

بنيدولةتأسست)وهكذا.بالهمفياضوسعاخطراذافيما6سبيلهمنمما

آحدعرشهاعلىخلالهتمافي6ونيفقرنأهـوعاشت849عامالأغلب

قو-ض"الذكماالالث1أدلةاةإيازآخرهماشالأغاببنأهيماةرأهمأو6أميراعثمر

علىبحضهبممعاعلزانمماْح!!همأيام!!ا،ءقضى:قد.حكمهالفاطميون

حكمهمواحداثسيرهمفيواصس6سلطتهمعلىاصخا!جينومعالعرش

الجنوبية6وايطالياصقليةفياصحرياتوسحهمعدا،الأهتمام1يستحقما

مدبرىضدا،ؤامراتوتدبيرالمغربفيالأداوصةاحركاتوترصدهم

دولتهم.

الفاصلةالمنطقةفيقامتالمغربفياكبيرتين11الدولضينهاتينج!لبوالى

بمضأنشأتها6صغيرةدويلاتعدةوالأندلساهمااحدابينأوبينهما

نآمدوالصفريةالأباضِةاكأجالخواهنأ/والأولاغاتحيناشخصيات

.الم،موىاحصرامنالأخيرةاخفترةخلالالمشرقفيثوراتهمتحطمت

.الفرب1أقصىمنبادئينالدويلاتهذهعنموجزةلمحةوسنحطي
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(م9109/!041حتىالدتحبعيد)منلى:الصالعيةاللوالة

المرإكشيالريففطقةمنجزءفيالحميريمنصوربنعاليحأسسها

واطاعته.الملك1عدبنالوليد!دفيالفتحأياممنذوصلحيثكااحاليةا

عهدوفي.بمساعيهالأسلامفيدخلتأنبعدوغمارةصنهاجةمنقبا"للها

عاصمةناكورمدينةتأسستصالحبنادريسبنسحيدالمؤسسحفيد

.الأْلدلسية)1(1مال!قةلمدينةالمقابلامرساهاعنأبالخمسة/وتبحد6يلةالدو

طةبرغو1لولة

الاْليألربعأوائلالىتأسيسهازمنيحود،أيضأقديمةث:يلةوهي

آتباعهأحدفقامميسرةمزمعندماوذللككاالهجرىأضاْليا)القرن!ت

اضزولبااسحقبنيحقوببنشمعونولدمنطريفويدعى6المنهزمين

المنطقةهذهوتشمل6الخاليالبسيط1زْلاتهةلمهجة:تمنيتامسنابنطقة

الداروراءماالىالرباط0من)الأطلسيالمحيطصاحلعلىالممتدةالأراضي

المنطقةأهلاستمالةحلريفإستطاع.الربيعأموادمممامصبحتىالبيضاء

!دموه،والسحر،الحيلنممابمهارتهواستهو،اهموالتقئسفبلزهدبتظاهره

أما.لهم)2(عاصمة(حالياْالرب!ضواحيافي)شالةواَصبحتكاعليهم

انهيذكرونوآَخرون6مصمودةمنياَبربرالبحضفيجحلهطريفأصل

الاهومابرغواطةاسمانويقولون6بربارووأديمنأندلسييهودى

.بلدهالىنسبتهلبرباطيتحريف

واستمرو)1وأحفادهأبناؤهيلةالدشهذهحكمعلىطريفبحدتناوب

الخامسال!قرنألأشاس!فيشأفتهمابطون1Lأستآ!لأنالىالمنوالاهذاعلى

المميزطابعهاأخذتالداوالةلأنشلالأالأربحةالملوكوأهم.الهجري

بنيونسيليهوصالحبنالياس1ثمصالحابنه0بعدهاو6يفطر.وهمأيامهمفي

.06صمسالك،الكري-1

.184ص،بالمغربالخاصالجزء،الاعلاماعمال،الخطيبابن-2
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علىظئمةالآدارصهدولةوبينبينهمالحربكانتالأخير1ءالدوفي.صالح

.الأسلام1عنبحيدينتجملهمالتيدعوتهمأيامهفيظهرتكماءوساق!م

امؤمنينابصالحونمتهصالحجدهعلىبقرآنهم؟كأل،الوحيأنهذاادعىفقد

الحكمتاركأغاببليمتلمانهزعمكماءاالكريمالقرآنفيذكرهالوارد

تمكنولاسلطانهيقوىحتىالديلألةتلكبظهربآلأأمرهأنبحد6لأبنه

المهديليكونملوكهممنالسابععهدفيسيحودباَْلهأخبرهكماكامخالفته

الدجالوسيقتل6جورأعلئتأنصدعدلاالأرض1يملأالذيالمنتظر

الحبدات1نفسعلىارريانةاهذهتحتوي.خلفهالمسيح1عيسىوسيصلي

المتحلقةالأحكاماًما،متميزاًخاصأشكلاَتآديتهااتخذتوإنالأسلاْمية1

الثسريمةأحكامعنبميدةفكانتالزوجاتوتعدّدالمحارموطبقةبالمحرمات

للخاصةالأالدعوةهذهلصالحالأولالأبن،الياسيبلغولم.الأسلامية

خالفها.منوقتالبتبيغهايونسالئانيلمالأبنوقام.فيهمثقالذين

وتوطدتفيهنشاْتالذيالوقتفيتم-الدعوةهذهاظهار1أنيلاحظ

برغواطةبأراضيالمحيطة1المناطقكلعلىسيطرتالتي61الأدارسةدولة

دينية،دعوةأصحابامحلومهوكما/والأدأرسة6عليهاالحربوشنت

قرابتهمعنالمنبثقالدينيوعركزهملهمالخضوعاجبلأوابينيربطون

إحنوتبما،برغواطةدعوةظهوربأنللظنيدعوسا،الكريمللرسول

لمقاومةسياسيةدوافعورا+هكانت6سيدودومهدياَلبيّاًصالحْاعتبارمنعليه

الدعوةفيأنالبضويلاحط6ممائلبسلاحالدينيإالأدارسةسلاح

.أيضا39"يهوديةتأثيرات

(م589-ص347/757-9دا.)سجلمادسةليالملراريةلما!ولة

،للمحربالمتانهةاءالصحراسيفعلى(حاليآتافيلالت)سجلماسةتقع

انظر:،برغواطةمذمبفياليهوديةالتاثيراتعن-1

Slouch Nahum,'1 Empire des

,Berghouataet les origines des Blades - Siba, Revue du Monde Musulman

493,.Pممر,0191ك!05.ر..+
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يفترقنهرمنبعربجو(1تقعولكنها6سورةوقبليهاغربيهافييكنفلم

ومحطةسوتأفأصبحتوافرةفيهاالمياهجعلالذ!ماالأمر6نهرينألىعندها

الصفريةالخواارجمنجماعاتسجلماسةفينزلت.التجاريةللقوافل

غنيآوكا!الأسود1(مزيدآو!يزيدبنعيسىبا؟لأمروبايمت،مكناسةمن

نقيجدهأنويرون،الهقبلةببلادالمراعيبهاينتبمكثيرةماشيةصاحب

اختطم757هـ/014سنةحواليوفي.عباسابنمولىعكرعةبالمغرب

ية6المدرارالأسرةبيداللحكماستقرذلكُوبحدكا)1،سجلماسةمدينةعي!ى

الأنددسياالأصلالبربري61الم!ضاسيسمعونالقاسمأبومنهاأميروأول

لقبهوأصبحءاربالمدراولقَبقرطبةربضجاليةمنحداداًكان.المولد

هذهالدولةفيالهاموالشيء.وأحفادهبناؤهأارثعرشهاتواالتيللدولةعلماً

اضيا6وغاْلةالسودانبلادالى1الطريقأولكانتاذ6الأقتصأديتطورها

ولذا6الأولوجهعلىمنآي!مرملوكهأأن"قائلاَصقلأبناليهايشير

المغرببلادسائربين6إضجارمممااللتبادلومركزأل!لقوافلمحطةأصبحت

تتمكانتسجلماسةوفي.ثانيةجهةمنغانةوبلاد6جهةمنوالأْلدلس

)2(والذهب.الأندلسوقطنالسودانبلادفيأسحارهتغلوالذيالملحمبادلة

جولالذيالحدالىسجلماسةفيالتجاريةالاعمالارتقتلذلكنتيجة

ويذكر.وعحروفاشائماًشيئآالاموالمنكبرىلكمياتبالصكوكال!تحامل

المدراكأيير6حكمعلىقرنمضيبحدالمنطقةزارالذي1ءالنصبيحوقلابن

سجلماسةتجارمنلرجلحقذكرفيهصكآافريقيابلادبحضفيوجدانه

نظيرأبالمشرقسمعولأرأىماانهويذكر6دينارالفوأربعينباثنين

ثاذا.استطرفتوخر،اسانوفارس!العراقرآهماقصةروىوعندما6لهذا

بالحديد6الغنيَةد.عةعلىمدبنةسيطرتالمدوارييندولةأنذاكالىاأضفنا

هذهأمراءجبايةبأنءحوقلابنقوللنابدا6خمسهمنهتأخذكاتالذكر

lv"LJ،الخطيبابن-1 JL. Al،137ص،بافريقياالمتملقالجزء-

.21عى،المطارالروض-2
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المغربرتفاع12وكادينارالف004الهجريالرابعانقرنآوائلفيلةالدش

.)1(الصدقعنبحيدغير6لمالرقمهذاضحفآقصاهالى1أقطةمن

سبيلفيأمراؤهاوقاتل،صفريةخارجيةبآنهاالدولةهذهعرفت

لمشعندهاءالهجرياشثأالثالقرناَواخراطميوتا/لدفاجاءآنالى1كامذهبهم

الفاطمية.لشيحةكدعاةباَيديهمالحكماستبقاءنمماغضاضةأمرائهمبحضيجد

بالخا،فةوتسمىسجلماسهحكمالأسرةمناللكيينأحدانتزعوعندما

علىودضىاطميينالفاجيشهاجمه6دلةاالشاكردقبمتخذأالمهـؤمنينو/آمرة

.م589/ص347)3(عامالدولة

(م809-778/ص693-1611ا)الرسشميةاا،ا!ولة

بناالرحصعبدمؤسسها.المنطقةنمماانىنيةأصخارجية11اعدول!ةوهي

.عفانبنعمانالراشدي2للخليفةمولىكانهذااماوبهراكابهرامبنرستم

الرحمنعبدآما.الفرسملوكالىبمدهنسبهمالحائلةهذهآبناءويرجع

طرابلس!نسلطاْلهموامدالذين،أالكبارالخوارجاَحدرجالمنفكان

الخليفةواليمعلهموقعةنمماالخارجيالزعيمقتلاوءندما.القيروأنحتى

خفومانجاَهلهالرحمنهربعبدم761/ص144سنةفيالحباسيالمنصور

تيهرتأوتاهرتموقعفيالأباضيةمنجماعةمعفنزلالقيروانمنمالهمن

لكن،خارجيةدولةلهمواَصبحت،وس!و!فبنواالأاوسطالمغربنمما

الدولةهذهلواءتحتانضوتكما.أضة:الاية!الصفرمنكانواخوارجها

عطاءبنلواصلنسبةال!واصليةاسم1هنا،أخذواالدذينالمحتزلةجماعات

نآالبعضويرى.تاهرتمنقريآمجمحهموكان6اعشهيرالمحتزلي

المحتزدةبينالنقا!بعضفيفكريتقاربيرافقهكانلسياسي11التقارب

يتحاقبودْوأحفادهالرحمنعبدأبخاءوظل)13الأفريقيالشمال1فيا،ة،ضةوا

.79-76ص،الارضصورة،حوقلابن-1

صقوسا148صالاعلاماعمالفىال!بابنويصل.151ص،المسالك،البكرى-2

سنتين.بد

عبدترجط.المستثرقينلكبارثراصات،الاسلامبةالضارةفياليونانيالتراثأنظر-3

4.021ص،بدو!طالرح!ئ - r.

-891-

http://www.al-maktabeh.com



الماطميونعليهاقضىعندما6م809هـالمVAOعامحتىالأمارةعلى

،ال!هـجيةالمدهـاكأبينبدشلةالدواتهذهعلافاتتوثقت:قد.اشيعة)3(ا

وقوتهارقمتهالأتساعونظرا6َالمصاهرةبرباطالحلألكنوارتبطت6يةالصفر

شبهكانتاضياالمدهـارييندولةعاىالسيادةمنشيئاَتما!سوكأنهابدت

2(.لهةتابمة

افريقياشمالدولمعألاندلسفيالامويةالامارةبينالعلاقات

فيالأمويينبدولةلحلاقاتهااضسبةةاإفريقياشمأ"لدولتقسمآنيمكن

اْلأغالبةالكبيرتينأروولمينامنا،ول1اكقسميتاَلف.قسمينالىالأندلس

بهماالأمويينوعا،قاتكاالأقصى2/الحغربفيداكأسةاا1والأدْلىالمفربفي

سااعدتواذا.توسمهمامنأخشيةواأطحذكأباا!شوببالتجاهلاتسصت

يينالبحر1لجماعاتتابحةءفهيصقليةفتحعملياتنممااصةالأغاأْلدلسيةمراكب

ا،مارة1تكنوكم6الغربيالمتوسطحوضفييغزونإلذينالأندلسيين

قةاعمد6هذهمثلقيامفيالسببويرجع.س!لطةآيةعليهمتمارسالأموية

/امارةتكوينهم!غم6الاخيرينبتكاءالى،والأغالبةالأمو.بينالأمراءمين

المالمنمعينمبلغكدفعأسوابطامنبثَثيرا!باسيينبامرتبطين6وراثية

منهم،اجديداالأميرارتقاءعاىالمصادسةسي1العبالخليفةمنوالطابصنويآ

لد:لةة،اضسبةأما.العباشةالسياسةاتجاهاتوفقسياستهم:تكييف

مناعترةاهذهحتىءلىالأندنسفيالأمويينبينشببنهاتقمفلمالأدارسة

الاحتثًاك1درصتوفروتجاورهمارغماصطد،اماتيةأءالأْلدلسفييخهمتاش

كوْلهماالىذالنكمردكاثوربما.اأصرتيهمامينالتقليدية1والمداوةبينهما

ضدالسحيعنايكقوالمالذينالحباسيينفييتمثلاحدأواعدوّآتخشيا!

تشمرةمنأكثرالفتنامتقاالأندخسففي.قريبعهدحتىالدولتين

راشدالموققتلالأقصىالمغربموفي.العباسيينراية،السوداء1الرايةظل

.!6-67ص،البكر!ح-1

.128-501ص،الخاصىالمجلد،الاسلامةال!را!اتمعهدصحيفة،تاويتلنمحمد-2
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الذسيين6اتباعالأغالبةمنبتدبيراْشلألهاعهـدفيا!لادارسةدولةمدبر

.لآسيادهم)1(اخلاصهمعلىكشاهدالادث1واعتبروا

الدول0منفيتألفالأفريقيالشمالد!لمنالثانيالقسمأما

باستثنا8كاكا.لتانهارغم،للأمويينصديقةجميحهاكانتالتيكااللصغرى

الأندلس6فيالسائدةللسنةمخالفة6بمذاهبتدينكاالصالحيةالدولة

الأمراءلةودرالدول1هذهمنوإحدةلكبينالمشتركةأنممياسية)المصطحةلكن

.الرائدةكانتالأمويين

3Zةالدبالأمويينعلاقاتهاتوثقناحيةمنالدولهذهرأسعلىأتي

المحيطينالأدارسة6صغيرةكداولة6تخثمىكانتالتي6فيْلاكو.الصالحية

منالقريبالدويلةهذهموقعكان6الأعويينالأمراءجهةومن.بها

ألادارسةأعداؤهميحتلّهأنعليهماالخطرومنلهمبالنسبةهامضواطئهم

الأندلسفيبالأمويينعلاقلألهمظلتالذا6ضدهمانطلاقكنقطةويستغلونه

آواخرفي6المضيقبحبورملوكهمآحدابن1ممهقام-الذىالحدالىوثيقة

الصدامفيمحهساروامنكلمعاوقتلالدجهادبرسمكاالامويةالأمارةأيام

.)4،2موyااالاميرعلىاث!ائرينمع

فيالأمويةالأمارة1ازدهارفترةخلالكانتفقدبرغواطةدولةأما

منمصلحتهاكانولذا6بأراضيهاالمحيطينالادارسةمعحربنمماكاالأندلس

فانهقبلومنهماحدواكلتوصيةملوكهاسيرفيتترددءويينالأموعلىالأعتماد

يظهر،ماعلىء)الأمويونيمانعوالمالأندلسافيالأمويينالأةيمواعدهلولي

فيرنجمةوذلك6الأسلاميالدينعنةهـغواطةمروقرغمالتبميةهذهفي

.)13الأدارسةثرلةقوسععدم

167-166و51-14ص،بالمنربالخاصالجزء،الاعلاماعمال،ال!ببابن-1

.177-اولعى1ج،المغربالبيان،عذارلىابن-2

.148-137صبالمنربالمتعلقالجزء،الاعلاماعمال،الخطيبابن-3
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خارجيةدولهـةأكبرأصحابالرستميونرأى6الأوسطالمغربوفي

الشر!منالأغالبة6بهايحيطانكبيرين!امعينهحاطةدولتهمإلمغربفي

الأموييناءالأمراعلىالأعتمادفيالسلامةفوجدوا6الغرب1منوالأدلمرسة

فيبالظهورالتقاربعلائمبدآت.الدولئينمعوفاقغيرعلىكانواا!ذين

أرسلإذ6الأندلس2نمماالأمارةعرشالثاْليأسحمناعبدفيهااعتلى1سنةأول

الأصةاتربطكافت)الحيالولأءر،و)ابطوتجديدللتهنئةأولأدهالرشميله

اهـحمنعبدموتبمدالودعلاقاتوأست!رت،الأمويةبالأسرةالرستمية

يقدملأتاهرتصاحبكاناذلاالأمارةعرشمحمدالأميروارتقاهالثاني

مظهرونجد."ا(و.أمرهةرأيهعن/الأ!ومحفلاته(أمو!هنممايزخرولأ

انهدابا6وتبادلإتبالأنتصاراالتهنئةفيمتجتيةالتبحية1منالقريبةال!صدافة

تزويدكذالكقرطبةالى1الرستميةإلدولةمناعية،الزراالمنتجاتوتصدير

من/آفرادبحضهجرةوافي،البربرالجنودمنبالمرتزفةقرطبةأمراهجيوش

رلأفيحة.مناصبتولواحيثقرطةالىالرستميةالمال!ت1الأسرة

تحصيلفمن6الرستميين1فلكفيتدوركاْلتريينالمدر)1دولةأنوبحا

تخلولأوءبهمالرستميين1بحلاقاتشبيهةيينبالأموعالأقلألهاتكونأنالحاصل

.ذلكأ2(الىاشارإتمنلمالتاريخيةالنصوص1

اشتورمشدرليةمعلملعلا!ات

شتوريش1دولةفيهاحكمفترةا،مويةالأمارة1ازدها)رمدةتقابل

6م855-866بين(الحربيةالتسمية1حسبنوقشاذبنأرد"ن)اوردونيوأ

.م099-866الحكم1فيالثالثالفونسو1أيامنصفبحدهاو.انقضت

فيعليهكانتماعلىال!فترةهذهخلال!الدواصينبينالملاقاتاستمرتوا

دودةضدقرطبةمنمنطلقةكاالغالبافياسلاية6غزواتءالسابقةالفترة

.801ص،3صا،عذارىابن-1

الحنفحةنضىالسابقالمصمر:انظر-2
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ا،الأميرابلادفياخليةاررااأ،حوال1هد:ءسمحكلماوذاكءاشتوريش

تاديببضرو!ةالأمير1شحروكلما6اضممالافيالمسيحيينلمحا:بةاضفرغبا

ئجظتثَنا3و6وطبةسلطهعلىأخوارالأحدمساعدتهعلىاضتور.إش1آمير

خلالالد:أصتين1ةينانوقففيأحديدااكشيء:ا.بالذاتانحزواتاهذد

ومن.الآخراطرفاتجاددفاعهخ!باعما!فريقكلقياما!فترةاهذه

فييحدهاواسمهمنطقهبلخطئأتكننمالد:لتينبينأحد:داأنالمحلوم

الىشرفاَاهبيرينةجبالمن،الممتدةا!جبلية01المحاقلضمميمرخطإشمالا

بدأت.ابرةوأعاليتاجهوا*يف!،نالجنوبفيأماغربأا/لأطلسيالمحيط

!حمرت6مباسْرةا!اجبااتلياكتيالسهليهالمطخلقباعما:يثب!،اثتوردولة

منيحة6اربأسواحصنتاضياليونو(أجآحاAstorga)ة"اشئرأ:لأَ

نهريأعافينمماالواقحةالمنطقةفيآي،اتأررشامناضقياطرفاأقصى!في

يسمونهاالعربوكان،AmayaامايهمدلنةومركزهاPisuergaوابره

مدينةأعمرتالمنطقةهذهفي6ءكأولأاتفممنا!ثيرامدخا!كانومنهاالقلاع

6ش(حانياBurgosْبرغش) Cardenaمنإ.لدفا!لَةحربدأتئمومن

عصرأواخرفيدويرةالىوصلو!اخنىأيضاًاجنوباباتجاهالبلاءبمض

.9(الأمار-)

روافدفحصنوافرطبةأمراءناحيةمنمماثلةاعما!عمليةوقامت

خطفيها2يقتربانتيالمنطقةفيأياليمنىابردورشافداجةالشماأضاخها

مد.يد)مجري!مدينةمحمدمير111بنىوهكذايرهإوبرهرمنحدودهم

12))شطلمنكه(اجةاحاا Talamanca،)بمدوعلى!الروافدآحدعلىوتقع

اصعلنعكما.(مد.يد)منالشرقياصثمالاالىنرآكيلوأربعينحوالي

اطمبنىكمااعموبنااهاأيوبفلحةمدينةأهمدبوا6تجيببنيالأميرنفس

RamonMenendez.،...ه.".1-54-53 pidal, El Idioma

.Ibidص،الممطارالووص-3 .p.p .84-83 . ETA

3-155..nsulesIberique au Moyen Age, pْأ.L Provencal, La n6p
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كمااشتو!ش!دولةضدحدردهلتحصينلهم:استصان6)9("ْد:.-
...وىص!

ااشتهرواالذينا!لأعلىاَصحاإبالثغرقسينجيتصاديضاُآاقثَدرعوااتخذهم

الأمويين.اءيلأمراعلىبتمردهم

بيزنطةمعالع!ت

وهي-الفترةهذهفيوالأْلدلسةيزنطةبيندبلوماسياتصاللأوقام

سنةفيفرطبةالى1وصلتعندماشذلك6الأماىةتاريخمنالأرْدهار2فترة

توفلساغسطنطنية14لامبراطوكأسفا!ة6ء(2At).-983هـ/225

6 Theophileانثاني.الرحمنلحبدالأ!هـاطورمنورسالةهداياوممها،

دفلتوامنلنابدفلا6نطيةاصبن11اسةلدوا1منصبادهةتمتقصالأتمذءالأأنبماو

شعلىكاواوسائلهاطبيحتهالاحيةمن6ْاخبيزنطيةالدبلوماسية1علىاطتعرفكليلا

علىبدقةالتحرفيمكنا6الأنداصوابيزنطةمنكلظر:فاوضوءذلكضوء

المروياتفيلواردة،11الأخبار1صحةومدىاسفارةامنالبيزنطيينآهداف

عنها.العربية

الأمبراطوريةكانت-.و!سائلهاطبيعتها:البيزنطيةاالدبلوطسية1

6الجهاتجميعمنبالأعداء6تاريخهااتفتراأغلبفي6محاطةاصيزنطيةا

كؤمنالدبلوماسيةوهوآخرسا،حعاصالجيشهابلاضافةاعتمدت1لذأ

.آخرى/أحيانفيوجودهاعلىلتحاف!أو6الاحيانابعضفيمصالحها

قسطنطينأنحتىءالبيزنطيين1لدىكبرىآهمةالسلاح1هذاأخذولذا

فصلاضتنه6اظا!دواادارةعنكتاباْالفلأبنهعندما)6م299/599ا!ساابعا

احدسا!سلاحاهذااماستخدا"حسنتبيزنطةأنكما.الدبلوماسيةعنخاصأ

.الفربيا)3(1اللحالمبال!نسبةمبادئهاضحةوااصمضااعتبرهاحتى6كبير

.02ص،انطونمه.ملثورمالابتحمق،المقتبس-1

محهصدالسمدترجممة،بروفنهسالللفيمقالاتمحوعه،وألاندلىالمغربفيالاسلام-2

لا!zantionءجلةلىالمنئسورالبحث،حلىالدينصلاحومحمدصالمالمز.لردء

.7!ص،الملاديالتاسعالقرنووفرطبهب!زلطهبينالسعاراتتمادل:لهخوان

05Karl.ء.3-76-74 Roth, Cultura del Imperio Bizantin
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فياداريينمركزينفيالدبلوماسيةهذهعملتأدو،1ثمركزت

فيبالبرابرةخاصةودائرةكاالقصرفيالبرابرةشزوتديوان؟اهـاولةا

Logoteta del dromo،هووالبرإبرة،إلخارجيةا!سْؤوناارةاوزاآي

الشحوبمجموعةعلىللدلألةالببزنطي1الغرو!استخدمهاونياالأصطلاح1

.سوا.حدعلىوالغربالشرقفي6البيزنطيغيرالمالم1آوببيزْلطةالمحيطة

6انبرابرةعنوالمحلوماتالملاحظاتبحنهايةتحفظكانتارويوانيناهذينوفي

ا،موركلاتحدد!كذضوءوعلى6الدينيونوالمبشرونالتجاربهايزودهماو

مثل:6الشحب2هذامعتتبعأنيجبالتياسياسةلمالتحديدالضرورية

،إهحياطلبأماستخدامهيجبهل6فيهالضحفانبوجواالقوةجاْلب

ميما6أكثرترضيهاالوسائلوأيالهداياأممما6فيهامتنفذةاالقوىهيما

هذامعالحلاقات1منتحقيقهاينبغيالتيالمصالحأفضلهيما،مشاعرها

يضاف.محهتضدأنيمكنهـ!الأقتصاديةالسياسيةالحلاقاتأيءاشحبا

السمرإء1استقبال1بكيفيةتتحلقخاصةمراسيمبيزنطةفيوضمتانهذلكالى

بمظمةقناعةاءالسفرالدىتحصلأن6منهااخايةا،اقامتهم!ترتيبات

.اطورية""!أالأمبراواالأمبراطورا

تحددالتي1هيبيزنطةظروفأنريبلأ-.بيزنطةظروف

آحرز6عامفقبل.هزائممنأسيتقاأغترةاهذهفيوكاْلت6سياستها

توفلسالبيزنطيالامبراطورضدمدوياْانتصارا1َ،المحتصمالحباسيالخليفة

الضجةورغم.الحاكمةالبيزنطيةةالأسمهد6يةعمورعلىالأستيلا!عند

دصيركاناْله،الأالحربي)2(1اضاريخواأشحرانمماالأْشصارهذاتركهاالتي

عنعبارةعموريةانتصاروبقي6الأناضولفيالحباسياضقدماوتوقفالأمد

.الحدودادثحوامنحادثة

1-.53.95 Diehl, Grandeza y servidumbre de Bizancio, pا،ءح

4-048عى،6ج،الكاكل:أنظر-2 AA،الضانق،واضباروالمدافىالحيرن

.593-.!3عى
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ضجةاحداثدونتمتادثحواالمتوس!الأبيضالبحرفيحدثتانما

،سنواتعدةفقبل.عظيمبخطرالبيزنطيين1تنذركانتأنهاالأ،كبيرة

وجا،همكاكريتباحتلالالأسكندريةمنالمطرودةالربضينجماعاتقامت

علىبالقاراتالقيام1وفياعمارها\(1في!ثاركوهمآخرونعرباحتلالهابحد

في6اتغارامنتبحهوماالأحتلاللهذاكان.إيجةبحرجزرأرخبيل

بحكمكريتلأنذلك.الخطيرةمضاعفاته6وتوطدفيهاتمالتىالفترة

البيزنطية.الأملاكواالقسطظييةبينمااطريق)1فيتتحكما(ل!جغرافيموق!

إنتصارإتهم.وتتوالىألاغالبةهجماتتشتدحيث6وصقليةايطالياجنوبفي

ابنيدثَر6قرطبةالىلمالبيزنطيةالسفارةفيهوردتالذىاسامالفسوفيْ

الأسصولوأدْءللمسلميناستأمنتقدصقليةفيحصونعدةانا"كاالأثير

القسطنطينية1صاحبأسطولولقيفاحتلهاساحليةمدينةألىسارالأسلامي

.،)2(عظيمأفتحآفك!انفهزمه

با،طالىءاحد،وازمنفي6متحددةسفاراتإرساليدللذلكاوتبحآ

الىالمرسلة1السفارةالىبالأضافة6البندقيةالىواالكاهـواضجيالتقيلويس

القوىبينتحالفلأيجادتسمىكانتالبيزنطيةالسياسة1أدْعلى6قرطبة

القرطبيونالأمراء1وكان.البيزنطيينأعداءالأغالبةضدالمتوسطفيلةالبحر

بالصدافةهذهالأزدهارفترةخلالتمثلت6الملأغالبةمحاديةسياسةاتبعواقد

الأستمرارعلىوبتشجيحهم.أعدائهمالخوارجتاهرتحكامالرستميينمع

6م854هـ/923عامجرتحادئةمنيستنتجكماكاالعداء1هذافي

بقوله:الأثير1ابنيذكرها

فآحرقها6تاهرتبقربالمباسيةهـمد.بنة923سنةالأغلبيالأميربنى

،إلأموىاليهفبحثبذلكيحلمهالأموي1الأميرالىوكتبالرستميالأميرا،

فحلته.علىلهجزا*درهمال!فبمائة

117صسابقامرماأنظر-1

4!4ص،6ج:الكلامل-2
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كانتالأغالبة1تجاهقرطبةفيالأمويين1الأمرا*1سياسةأتريبولأ

أحوالعنالمحلوماتتجمعالتيأ-!هـتهمبفضلالبيزْلطيينلدىمحراوفة

البربرية.أشعوبا

الرحمناعبدالاهيرأعلىالبيزنطيينعروض

شسالتهمنالرحمنعبدالأميرعلىبيزْلطةعروضعنمحلوماتنا"ستقي

عليها.الردقبلالبيزفطيالمرضتو!ءكاتبهفيهااستحرضال!يالجوابية

مير1اأسالأفابينترب!صداقةشجودعلىالتآيهدمن6احرضااهذا!طلق

!لأن،الراهنةالفترة1نمماالطرفينةينالمصالحاتفاقومنءلطةبىْشيالأمر

الرسالةتحرضلؤا.آتباعهمواا(!باسيينفي.شملمشتركاعدشا!-

عرشاستحادةعلىالأمويإلاميرفتحضا?الأعدا!ؤلأءضداعضحىإ)مخ!

أوشكتقددولتهمواَنخاصة،الناسوظلموافتلوهم،الذي!تمنأجداده

نآتضنبرثم.ذلكاوليحاعندماالصادقبالحوننمدهشكاالأْلقطاععلى

منتهو-نلَما6اصباسي11للخليفةرعاياأْلفسهمجحلواكر.بتفيالرةضيين

المباسيين.وبينبينهمواقعالشقاقلأن6يقياافرأمراءالأغالبةأهميةاواشأن

وسف!رتهالرحمنعبدإلاميررد

وشفض6فقطالصدافهفبولالرحمنعبدالأمير1.دخلاصةكانت

بشكلض!2لر11هذاصيغإنما6آخرينعسلمينضدبيزنطةمعالتحالف

ابه1جوفيالرحمنعبدأعلنفقد.ال!صريحإالرفض1فيهبنتفىدبلوماسي

فيأجدادهعرسْإسترجاعبشانآما.المواصلةفيالرغبةنفسلهان

من6الحباسيينعلىستحلالنقمةوان،لآلهاللّهوعديستنجزفاْلهالمثمرقط

الأموىالأميريتبرأكريتوبشأن.أيديهمشعلىبالأمويينالمغربأهل

وف!اقهموسوادهمسفلتهمانماوا6الربضيينإمنكلهماسسوااذ6منهم

برنبته6ولأبلدهمناليسوالانهمتأديبهمعنيعتذرله)1ْومع.شاباقهم

لَمآمنواعتبارهابلادهممندقربهمللمباسيينخضوعهمفيغرابةيجدولأ
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خيرأآو.عنهاخرا-3عننطيليبنااطورالأمبرعبزيستغرباْده،الأ6لهم

باْيديكانالمباستحادتهاجهمباخرإاكهاسْترامراشحمنعبدالأميريربط

التيللمعونةتقديرهضوءعلىأمرهمفيسبظرحبث6ا،صرقفيأجداده

.الآغالبة)1(الىبثيمءاصهاشعاتشيرولأ.اْليبزنطيونا،سيقدمها

الأميربلا!خبرةعنتكشفدبلوماصيةاعةإراالردهذأفييلاحط

حملااللذينا!سفيرينااختيارفيأخبرة11هدهتتجلىكما6المجالهذافي

بعقلينهمعرفواممناثناناللسفارةشخب11ْاصا،حدا:جالكلبينفمن.اشد

يمميهالذياخزالايحيىومما.للفلسفةاحثسراذألمكمفهومحسباغلسفيةا

نوع)المنيقلهبصاحبيدعىله:صاحب6زشاعرهاالأْلدس!حكيم-انابن

عفليةا!قوهثَذاْلتوا6بت!سهااْلهالىاشارة1التسمبةء-5فيو(اس!اعاتمن

نأالمملوممناذ6اشبيزنطياصلاووافيالسائدانيرلماطبيمةمعالسفيرين

يسصحسنالتيالأخرىالصفاتآنكص.الأغريقيةأصقافةاوريئةبيزنطة

بيحيىالمتحلقةالا!يحْيهالنصوص1فياضحة0ونراهاا!سفيرافيتوفرها

بانظرفعرفكما26(ا،ةاجمااخزالباحقبوفدجميلوسيمفهو:اتزالا

البديهة.ا:سرعة

جرتالتيبالأحداثتتحلق6فصصعدةا!ريةاالمراجعحوت

علىاليهاالنظرعنديم!ش،القسحلنطينيه)3(فياقامتهأولشاءا!غزال/1ليحبى

ترمزماناحبةمنصحةفيهالجدأ!6ْأيرْلطهالدإلموماسيهتقاليدضوء

بالسميرين"اجتمعالبلا!1مقدْ*مأنمنها.خاافيفأكثرهااخفاصلاأما،اليه

6المثولكيفيةلهماششرحالأمبراطورأماممثولهماقبل AWالنزالوأعلن

أرراخلايضطرمماصغيراًاصاباوجدأررخولاءنداطَنهكااطسجو!رفضه

.118-11دعى،والاندلسأثصر-فيا/لاهـلمدم:فيالرسالهلصألظر-1

.21ص،3ج،المحأنفر،ا)جالىالبكريالحكمسيحىموالكاملاصحه-2

والاندلى،المحربلىا،--!م92،1-22ص،3حالمحلىصالمصء-د.أنظر-3

لأ.11-501عى
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الأباطرةتعظيمأنالمملومومن.بحيلةذلكمنفتخلص6اك!راللدخول

ذلكقبيلومنءالبيزنطيونعليهاليح11شيءالأجانبالسفرإءنظرفي

البيزنطيينالش!هير16سلاحكايقيةالاغرالنار.ان6بضهم،أمامنهيزعمواكانواما

آخر.ملاكأنزلهاالتاجاهرجواوانكاللامبراطورملاككشفهقد

برضةزارتهإلامبراطورةان6يضآأالغزالعنالمرأوية1القصصومن

منشيه6السفرأءمرافقةأنومع."المرمرأكاديمية"،انز!الهمكانفيابنها

يوجهونآدلأءإهؤلأءكمرا!ينيكوناذ6ا!لبيزنطيةاالدبلوماسيةصميمالسقاليد

وكرقباه6بيزنطةبحظمةانطباعآذهنهمفييخلقشيءكلرؤ.لةالىإارالزوا

الأبراطورةاميأ!لرةالزاكونآناما01ذلكعدامايمنحونالوقتبنفس

كلمايتعلقاعلاءعلىاالقلألمةالبيزنطيةال!تقاليد2معيتنافىفهذاأبنهامعبالذات

لهاأقيمتااذ.كييفأميرةمحاملةفيأضح!آواذالكاويرىءاطوربالأمبرا

.الامبرإطورمائدةعلىبالجلوسلهايسمحلموالهكنهءرائحةحفلة

لآن،فمحقولالأمبراطورةوحضورالامبراطور1معإالغزالاجتماع1أما

الىالامبراطورةفيهاتظهر6للسفراء.أستقبالحفلاتاقامةعلىجرتالحادة

.\،زوجهةجانب

في:بمزفطةزوارالاجانبوالامراءالسفراءاستقبالققاليدانظر-1

57-56,05..".KarlosDiehl, Grandea
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راح"شَ!ء-صروسىالماا!إ

ضلى!االمجبرثفحزة

لثلائامِنعصَرا

6الأزدهارفترة،الماضية،ال!فترةأواخرالىالحرب1هذهأصولتعود

وتاْييددعممنلهاتوفربماوقويت6المولّدينثوشاتآنذاكإشدتاذ

التدابيرمنسلسلةمحمدالأمير6لخذو.اشتواريثسدولةقبلمنومشاركة

وىْ!قسطةاالأوسطالثفرطليطلةفيماحدالىفنجحت6ضدهاالجديدة

منالأخيروبملنص!فءالأبتالثغرفشلتلكنها6ألاعلىالثفر

قبلومات6المجتدة1الكورإلىأوالجنوبالىإلمولدينفتنح!امتدت

خليفتهءعهدفيخطرهااشتدلموعندما.المنطقةهذهفيعليهايقضيأن

الاخيرهذاوعجز،الأميراالىبالأضافةخاصةالحربضدموجهةوكلألت

أنفسهم6عنللدفاعمنهمزعيمقيادةتحتالمكتلهمأدىمماالربحمايةعن

آضفهمما6للأميرالطاعةحظيرةمنال!حنصران1خرجأناالنتيجةوكانت

فيبماليستقلواالضحف1هذايستغلونمنطقةكلنيالمحليينالزعماءوجحل

قرطبة.اوزيتجالاالفحليالأميرسلطاناويجحلواأيديهم

لفترةاءاأمر

6Anti/ص572-732)المنلرالامير - AA)'

سنةأشهرلسبحةون!دتهأوايلاثْلتدعىولدلأممحمدبنالمنذر1

هـ/273سنةالأاولريع8الأحديومبالأمارةوبويع.مAUهـ/922

فيكر6يومأعشرسبحةالأسنتيندامقصيرأحكمهوكك6م886آب14
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منبحطأخذمنكلاكرام1فيسلفيهسنةعلىحاف!هانلهترجموامن

الأمووفيالتبسرعةفيتميّزوالأدأشةالسياسةمجالألفيأما،وأدبعلم

قيامهفيهذايتجلى.رهقرمافحلعلىالتصميماواوالحزمالحقلتحكيممع

الرئيسيالفترة1ثائرحصونلاحدمحاصروهو؟والدهوفاةخبربلغهعندما

قرطبةالىالرجوعفيسوأء.تخبطد!ونبالتصرفكاحفصونبنعمر

منطقةفيتتخذأنيجبالتيأضروريةااضدابيرأفيآو،البيعةعلىللرصول

قرطبة،إلىتوجهذلكوإحدرويةبكلأولأفأنفذها،غيبتهأثناءالثورة

ا!6فيالعطاه1.قوفرءالبيحةأخذ:أعمالبعدةواحديومفيقاموهناك

مالحامَْو-!عشرعنهمأسقطبآنواشعاياقركلبةأهلألى1وتحبب

فيالكبرىللمناصبأضعشاتباالمتحلقةالأوامروآصدهـبعض6مالمش1جميع

آلتعندمافيهاكانالتيالمنطقةنفسفيالمنذ.توفي.اوِالجيش)9(ارةالأ

6بمرضأصيببحدماوذا!ك.حفصونأبن1حصا.وهي6الأمارةاليه

يتكولوآخر6طبيبهقبلمنسمأْدهقا"دلفمن6منيتهحلوأطحولاختلفوا

حكمه.يرثكياللّهعبدأخيهبتدبيرسمانه

e/!..،-275)محمدبناللهعبدالامير lklT -AAA)

6عثاروقيلبهارتدعىوأممحمدالأميروابنوخيفتهالمنذكأأخو

51نمماولد،ا،مرأء1أمهاتكسلألرلدوأمكانتا؟ثاااسمهامنويستنتج

شهرمنتص!لهوبويع844الثاْليكانون19هـل!922عام،الثانيربيع

ازثادتالتياغتنامزقتهاوقدالأندنسأمارة1اليهآلت.أخيهوفاةعندصفر

امِإبىة-التي!مدةفقضى6حكمهمنالأولىتالسنو(1خلالضراماَنارها

ا!هـراتفيطخصيا299هـ/003سنةمنربيعالأاولأولحتىأستمرت

يقطفأنوخليقهلحفيدهالمجالأفسحواالأنهاكمرحلةالىأ/وصلهاحتى

.عناءكبيردونطاعتهويفرضالنصرثمار

I.-%%!ص،الاندلسافتتاح-1 ، N Tج،عذاريبنNT 0 i N N I - 1 N T e ، T.
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وا!دجا-لبأساسعلىالأندلسيينالمؤرخينمنلدهترجممنلبّمه

به.المحيطةاوالملأوضاعبالظروف،التصرفاتهذهربطودون6تصرفانهمن

الفسوقعنابتحادواالتصدقعلىواقبالصلاةمنتقاهعلىمنهمقسم.كز

نعوتلهفكالوا،آمركلفيللفقهاءوشااورةالمامةبثمصؤاوناهتمامواواللهو

إنهحتى."وتقىصلاحط/يةأعماعهمناءكئيراءورااووَخذؤا،الصلاح

يتضحأمروهوءالمسجدفيوالمقصورةالقصربينلصلساباطآبنىعندما

كما6المضطربالحصرذلكفيالأغتيالمنحياتهعلىالمحافظةهدففه

وهذا6لاالرعيةعنالترفعفيالأمويينالأمرإءعمليةفيالأستمرارفيهيتجلى

بالناسالاختلاصلعنعدحلأمتغ6الداخلاشحمنعبدأيامنذإدأالحمل

نظادالتسر-الدقيقالثانيالرحمنعبدواوضع،اجنالزاحضور:عدم

خطوةاللّهعبدوخطاءاإلأميرلصلاةمقصوِرةاِلمسجد/فيمحمدالأمير1بنى!نم

القصر.الىجمنالمسجدالقصتيزمسيرتهنمماحتىالناسعنتحزلهأخرى

المسجط،فيلصلوات11أدأءعلىموإظباًكانالأميرأنقاالوالمهالمؤيدينلهكن

الصالحينأحرجمما6الطريقفياجلالأَلهيقفونكانوأالناس1أنوبما

دلهوحده.يلَونأنيجبالوقوف0باَناعتقادهمرغمللوقوفاضطر،واالذين

الثَبروإجتناباضعإلأالعوافيسنتهعلىوجريآالحرجهذأمنولتخليصهم

نآدونيثماءوقتأيفيللصلاةيأتيفأصبحكاالساباروهذايلأميربنى

عنهفقالولأااخوتهولاحدأبنائهلأحدقتلهعلىآخروناوبنى.أحديراه

حوادثأغلبوراءكانبآنه6لهموهو،الدماءعليهتهونقتالأَكانانه

.)9(وأخوةأبناءمنبهيحيطونمنبينأهسجففيحصلتالتيالوفاة

ضمنالأميرتصرفاتوضعأساسعلىالتقييم1يكونأنالأفضلاومن

6عصرهطيحةالىمردهكانربماوتقشفهفزهده.عاشهاا!ىالظروف

الضرورمم!،المالولالملهوالملائمالأطمئناناجوالهيتركلململكهالد!لمفالمهديد

،ملتسورتضيق،المقتبس:فياللهعبدالاميرتجاهالافدلسيينالمؤرضينأراءانظر-ا

.41-32ص
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فيهأسشرتالذيالمصرطبيحةالىأيضأفمردهعليهالدما،هوانأما

يهددكانالذيالثائرعدوهالىولجآأبنلألهأحدحتىعليهوثار6الفتن

عندماكائنأيعلىللقضا،مضطرأجحلهمما6بالزوالالأمويةالأمارة

أخا.أمابنأ1كانمنئآعالتمردشبهاتبهتحيق

الأهليةالعربجلور

محمدالأميراما.ة2منالأولالنصف1قينالموأ!حركاتبقيت

قوةأكثرأصبحتاوان6سلفهعهدفيالحالهوكماالثغور1علىمقتصرة

عندهوالملجأنها!سكرياالمعونتلقي/وكااشتوريشبملكارتباطهابحد

فيالئائرين1ضدجديدةتدابيربلألخاذمحمدالأميرفقام.الهزيمةوقت

.الثغورهذه

-عمكما6الثائرينقسيبنيضدتجيببنيأصطنعالاعلىالحرإفي

التيأيوبقلعةمدينةفبوأهم،اليمنى1ابرهر:افدعلىالحدودخطصم

يحلو!أنتجيبنجوواستطاع.أيضأبنالهمندروقهوحصن6لهمبناها

وروافدهإبرهنهرأعاليالىوابمادهمسرقسطةفيبالتد!يجتسيبنيمحل

1(.)المنطقةنمماالمسيحيةيلاتو،الدوالأميرلةدوبينعازلأليصبحوا6اليسرى

صرقالمولدينحركاتاستمرتحيثطليطلةالأوسط1الثغروفي

.الجهاتجميعمناحاطتهمالى1محمدالأميرلجأ6توقفدونالأمارة

الطريقفيتمجنوتجقآاالواقمة1الألمراكزإواعماربتسويرامارتهأولفيقام

:في.)2(رباحقلحةفيالحالهوكمابالمجندوشحنهاكاترطبةوبينبينها

هوارةمناضَؤنا-يئئتيعلأللةلرأسشنتبريةعلىكورةبلأعرةالثمرقعهد

الشمالفيأما6)3،برية11القيلةاطذهمغزىطليطلةفأصبحت،البربرية

02ص،ملثرتضيق،المقتس-1

.65ص،2ج،عذاريابن-2

71مى،ملثمورتحقيق،المقتبس-3
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اشتوريشدولةمعاحدوداخطلتحصينالأميربناهااليالمراكزعملت!د

نآالتدابير2بهذهاستطاع2و.آيضاَالجهة1فذهمنطليطلةتطويقعلى

تركعندماوانهخاصة-6الكثرطل!طلةلو-راتاخمامنيتخلص

لهيؤدونهإدحئم!ورمنقطيععلىوعاقدهمالداخلية1شؤونهمإد،1!أمرلهم

لْيالنزاخاهذاوأدى،الحكامحولبينهمالداخليالنزاعوع6عامثَل

.خاص)؟(حاكمفنقمايهلاال!يي!عماتلحكمالمدينهلأنقسامالأحيانبحض

الأعلىالثفرينفتنخطريدفعآناالثاْليمحمدأستطاعامموسائلبهذه

قامتحيث6الأدنىالثغرفتنةمعالجةفييحالفهلمالنجاحلكن.والأوسط

بدأتعندماامارتهمنالثانيالنصفخلالواستمرتالجليقيابنفتنة

.الجنوب1فيمولديعصيانواد.بالظهور

الادنيالثفر!الجليقيمروانبنالرحمنعبدفتنة

بعائلةودعتالأموية1الأمارةااعصرخلالماردةفيعائلتهبرزت

جدهاهاجر6الحانيةالبرتنالشمالفيجليقيةمنأصلهالأنن!رأالجليقي

يةالأموللامارةاخلاصهمالماْللة1أفرادعنوعرف6الأسلام:اعتنقالىماردة

وقامنلمدينةاصآواالجليقياقمروعيناذكالهما،مويينالأمراءاوتتكريب

.فقتلوهدينالمولمنثوارها

فيفقامءللأمويينا،لأء1فيأبيهسر!مروانبنالرحمنعبديكنلم

6ماردةفيلّديةموثوهـةبتزعمآخرينمعبالاشترادم868/ص254سنة

6سنواتسبعمو!-االعاالىوحملوهم13!ميرقوادفاستنزاعم

الكلبانلهقلأللاَوشتمهقفاهبصفعله)القوا!أحداهانةاثربمدهاهرب

الىالجنوب1الواقحة(Alangeحاليأ)الحنشقلعةفيواعتصم6منه)3(خير

.العصيان1أعلنحيثماردةمنا!سرقي

-5TNص،7ج،ال!امل،101عى،2ج،عذارىابن-1 ، 272 - 271 ، TI

.201ص،2ج،عذارىابن-2
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أ.شهرءثلاثةحصنهفحاصرت6لأخضاعهالقوىلارصالالأميرسارع

لآكلجماعتهمعاضطرهمماالطحاملفقدانوخاصةبحدها؟الأحوالبهضاقت

فيبالسثَنىلهالسماح1مقابلالخضوالأع!صر-فعرض.داو؟ابهم)1(

واْلفق6الكبيرمنحصفهعندألةنهريمينعلىتقعفريهفي،و/الأستقرارمنطقته

فيولكنتقريباَالمكاننفسفيباالسكنا،السماحعلىذالمثبحداطرفان11

آسهليكونحيث6،النقطةلفسفيْاالن!هريسارعلىتقعالتيبطليوسقرية

فيبمدينهالثائراقامةفيا!لأميررأىو!بما.الأميرعلىتناولأَ

حصارهوقتكلفييسهلاذ6خطرذىغيريجملهماالاهـضامنبسيط

داخلالموغلةالحصونفييقيمعندمأا،حاعكسعلى6واخضاعهفيها

.الوعرةالجبال

دالأميرثَادتحملةمااذ6اِلجليقيانيرابىعلىالاصرساتتخفْلم

عر!حتىال!نربنحومتجهةالأتفاق1لتوقيعالتاليالمامقِرطبة--فيتغادر

استطاعحيث6)2(الجيليةايحص!يدْاصحد-إ-ا!حمجا-لمدينةقصدها

يأسرآنيشاشتوردويلةيدع!-!وملكاخرَثائربمساعدة

كأفعفيثممنسَيرتهيتابعأنوأ.اسْتوريشلملكهديةويقدمهالأميرقائد

الحملاتمجيءعدوحصونهاالخبالإلىاوالفرَار،الأميرعلىالحصيانرإية

راجحة.تكرّعندمابطليوسمدينةالىأأثرهافيوالعودة

الجنوبدالمولدينعصيانبوإكر

الأدنى!الثغرفيالجليقيمروانابنحركةفيهكانت،الذيالوقت111في

المنا!ةالمولدينحركة؟أمتدت6ا!هيرتقص!

علىالمنطقةهذهتئشمل.ا،يبيرية11الجزيرةيثبهأقمىا"لواقمةالجبلية

وتتثَون6الخضراءؤالجزيرةوغرناطةوتاكرنّارتةكورمنكبرىآقسام

أحراجانمطقةوتكسو2سحيقةوديانبينهاتفصلعال!يةجبليةقمممن

!.\-701ص،الاندلىافتتاح،!28-388ص،7ج،الكامل-1

.603ص،7ج.الكامل-2
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مقرآالحصوكأسرعلىكانتا!ذالمث.دو.اء9ْا1جميعمنوأضجار

علالنظاميةالجيوشعجزمنيستفيدلم:نالذينالطرق1وقحلاعللعصابات

الأحديتاحوعندما.شبرأشبراُيحرفونهاالتيالمناطقهذهملفيالعمل

المواتيةالظروفمعاللازمالذكاء6آخرىفترةبينما6الحصاباتشعماء

مارياخوسيالشهير1الحصاباتزعيماسمايزالولا6شهيرأزعيماَيغدو

6 Jose Mariaماثلاالمنطقةكلعلىنسبيآحديثعصرفيسيطرالذي

.)1(مشهورةممروفةلديهموقصتهالأسبانأذهانفى

بهاقامالتي،ايرفينغواضنطنرحلة،عبرماالسيروعنالاراضيمذ.طبيعة-!اننلى-1

:فياوذلك،م9183عامربيهفيغرناطةالىاضبيليةمن

24-11..WashingtonIrving, Cuentos de la Alhambra, pp
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حفصونبنعمرحر-لة

أسا،فه.عهدفيحالهاعلىمحمدلأمير11ءكدخلالالمنطقةهدهظلت

اضطرهمماالحصابات1حركاتفيهاشطتسنِواتْبثمانيوفلألهقبلولكن

شحنتببنابم-جديدةوقامتعليهافقضت3لحوهاحملاتْل!توجيه

كافيةالمتخذةالتدابيرتكنلم.ا.،منحبلتوطيدعلىتساعدكيبالجند

الجديدةالحصونوهدمتالحصابا،تعددايدتزااذ6بحدفيماظهركما

م881-088هـ/267عامالعصا؟تازعماءبين،وظهر.)1(بنيتالتي

.-الىزجميمِعصامةكييممنينقلبأنلهر،الذيقدحفص!وي!ب!عمر

اصولنمماسواء،11،ندلتت!تاريخفيحصلتالتي1الثوراتأهممنتحتبر

فيماأورقحتهااساعآو6تقريبآقرنلصفةْمستمربقيتاذا6أمدها

الىبمندلسأقعىمنالأهليةوالحرباتائورانارأشعالمنعْنهانتج

تطلب!قد.بالذ.اتقرطبةعاصمتهف!الأموىالاميروتهديد6أقصاها

هم:،أمويينأمراءآ)ربحهجهوداستنزافعليهالقضاءIijاخمادها

اغبمباشرةاخمادهابحدتقلَدالذممما(الرحمنوعداللةوعمدالمنذروامحمد -خصض--.-
إدلّه.لديناجمناصرالخليفةالمؤمنينامير

حفصونابنحركةفيالبدايةمرحلة

(م088-884/!267-271)

لهعصابةأولوتشكيلحفصونابنايرة

قوطينبيلنسلمن،انحدارهاتدعيعائلةالىحفصونبنعمرينتسب

.1"الئائر)جدال!دواكانجحفرمنهاالاسلام1فيداخل"وأولكانسوالفو2يدعى

.401-301ص،2ج،عذاريابن-1
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الربضيالحكمأياممنهاهاجرتثمكاتاكرناكورةفكانالملاللة1مقرأما

مالقةكورة!يةرمنكور(حالياTorrecillaَ)جِيلهتر-َيةقرفاستوطنت

ونظرا6َحفصيدعىلأبعمرولدحيث6أوطهحصنقرب(بمد!يما

فصارتفخيمآون11مقطعلأسمهأضافاالنبيلةولأرومتهكبيرأملاكاُنهل!س

عنتمتكأالذي6عمرأكبرهمثلاثةالأبناءمنلهكانكاحفصونيدعى

الىانحمرمقتبلفيوهوبهأَدىارزيا6احاد11ومزاجهبشراستهآخويه

عنابنهابعاداولةمحاالى1الأبالأبوةحناندفعش.مشاجرةأثناءلهجارفتل

كىكاالمإاورةلمالجبالالىفآ!سلهلعملهاستنكاره!غم6احدالةايدمتناول

السلبأعمالفيالمنتشرة2المصاباتمعاشترك)وهناك.الأْلظا.عنا/رىيتوا

عيهأشفقكاماضيهيجهللذى11كاالمنطقةعامللهكن،ثاْليةمرةعليهفقبصْ

ينزلهاكانالتيالقتل1ةعقوبدل6جلداتعدةبجلدهفاكتفىسنهلحداثة

.1(ال!طرقةوقطعالسلبعصاباتبرجال

ثصماليالىالمنطقهتاتحهالأوج!!هـفغااكتشافعمرخشي

جالياتهناكانتشرتحيث6الأ(وسطالمغرب1فيبتاهرِتوحلافريقيا

وعرة،جلدتهأبناءمنخياطدكاننمماوعمل،الَأصقاعجميعفيأندلسية

كشفتوفد6اضطرهمما.المولدين1منمسن!جلعليهتحرفآخرى

دَْلتوإن.المدينةلمنادرة6قرطبةلآميرموالينملوكهيحتبربلدفيهويته

وبالانتصارلامعبمستقبللهتبأاخولد1الثميخان6ذلكالىتضيفالرواية

تاهرتمنخروجهبحدحفصون؟ابنوتوجه.الأنداشفيأميةبنيعلى

رجلاالاربحين1نحوحولههمنلموجمععمهجوارنيحلحيثالأْلدلسالى

جينستقدم.عصيانهأحيثم088هـ/267عامببشرجبل:دخل
صى-

الحصاباتزعماءواعتنزلالخفراءو/الجزيرةريهفِيالجبا/ل2نحوالأمير

.أعو؟امأربحةقرطبةفيأقامالذيحفصونبنع!ربينهممنوكان6فها

.f11-%-\عى،الاندلسافتتاح-1
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بساطتها،شالجبالحياةامخ!ا!دِاسلا!!هـقهأحيكأما!لأنبحدها:هرب

فيحفصوتبنعمريفَقلَاتيَاللقائدمباعداَكات،المدينةصاحبلأنّأو

حفصونابنفاْخرجخصمهرجالاذلالالمدينةصاحبفحاهـل،خدمته

الأمرووصل6الأطعمةشرمنيحطوهآناطرايإنا:أمرنزالةالىدزإلةمنْ

فيعودنهوكانت.بهيحاش!!أنوا،يزكلاَنيمكنلأطعامأاعطأئهالى

وارتقىعمه.جالمنعصابةثاْيةجمعحيث6أيضاَعمهدارالىالمرةهذه

وتزوجها.جا!يتهمنهوسبىفيهوضمهالقائدكانمنا:طرد6ببشترجبل

وبحد.مماتهبحدثورتهتابعارزي6سليمان،الاكبروا!د!أمهذهوكَاشط

اضحاظم.واالقوة1مرحلةفماثورتهدخلتحفصونأبنعودة
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حفصونابنلعركةالتوسعمرحلة

(م884-998/!-271278)

5صاطعمنينقلبأنحمصونبنعمراستطاع،سنهواتسبعخلال

اْ،وليالرجل1مرتبةإلىبهتصلاَنآوشكتءحركةكأيمالى6طريق

كبير.لحداستنلالهاأحسنمواتيةظرو!ابفعل/وذلك6الأْلدنس

العركةبتوسعالمعيطةالظروف

لمئيعةاتعل!ا-9

ببشنرحصنلهانطلاققاعدةالبدايةمنذحفصونابنإتخذ

6 Bobastra9(الحاليمك!انهتحديدعلىالباحثون1اخت!لفالذى(.

مكإنهِتآسبابتحديدمنأكثرالحصنهذافيويهمنا

عبرالأمنطقتهالى1الوصوليمكنلأالجبالاخلداموغلفهوفيهالمنمة

الحملاتبعضمسيرتصفالتيالرو،اياتمنوي!شدلاوعرةجبليةانق0خو

ثلاثهأواثنين1منأكربمرورتسمحلأالخوانقهذهبمضأن6انيه

ا"خرىحصونعلى6ببشترصنعنعد!6المنطقةهذهتحتوي.محاْ)2(

يجعلالذي1الأمركاو.الثما:الأثحج!اوفيرةالمياهغزيرةمتمددة:قرى

4HistoriaكنابهفيSimonetيرى-1 de los Mozarabes, .p ,513 nota

Dozy.R.يحرفهبين!ا.رندةضرقبخوبكم01بحهعلى،الراليهParautaانه

,...Recherchesكتابهفي .p 321 ysigs،باْن!هIznateالغر،سالشصالالى-لم5بمدعلى

Velezحاgaحالت)بلبثىمن de Ma).يرىوأخيرأJoaquin valvesبحثهفي

Al- Andalus, vol. XXX, Fasc. .I ,6591 pp. .174-913 De nuevo sobre Bobastro

Cortijoبانه de Autaالذيالموقعمنالنمادالىالوافحة،الحالمة

.ثوؤىافترضه

.99ص،ملنصرتحقحق!المقتبس-2
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كئيرةمياهذاتعلىصخرةفهواحصنذاتهاأما.بهاالممتحينتهددالأالمجاعة

ومنقطحة.عمودياْحولهاماعلىا!خرةاانحداريجحلمما6الحجرتقي

يسنطيعلأشعبمناليهما1يوصا!بابينمن،الأأعلاها(الىاوصولايمكنولأ

الحصنمذ!اْلقطاععنالحميريويبرخفيفواحدراجلأ\1يسلكهأن

.")1(امالأقدافكيفالأبصارعهتزتحصنآكان"بقوله

حولهالناسجمعفيههارته-2

بتمنيهوذلك6حولهالناسمنمتحددةماتبجمعحفصون،ابنافلح

جلبهافئةأولكانت.منهتثب!سماوازالةبهتحلممابتحقيقمنهمفئةكل

اعصات كاندقد6تجاورهالتيالجبليةالمناطقفيالعدد1الكثيرةا!همصق

كما.الكيرمنهلهمحققأمروهو،الأموالوغنامْالبلادبفتحيمنيهم

وتفدمهشجاعتهعنفحدا6لهمخاصةجاذبيةاذايجحلهالشخصيكانسلوكه

حالأمنهملمالثمجاعيكرملهممتحبباًمتواضحاًكان6المحاردُفيللصفوف

منيقاسوناوكانوا6المنطقةفيالناسبقيةأما.الذهبباسورةيسورهش

حققدقد6توطيدهعنالأميرحكواوعَجزعدهمالأمن)1حبلاضطراب

نحونشاطهاواوجهإلعصاتإتهذهتزعمعندمايريدونماابن!صونلهم

،النظملتحقيقيتوانولم.الأمنلتوطيدالمجالا،أفسحمما،الخا!ج

فثَأنتالمقسوةاستخداممن6باستمرارعنهالخروجعلىأعتادو)اأفرأدضد

دالشثَوى،الأدلة0عنبالبحثمماطلةودونوبسرعةالسيفهياحقوبةا

الننيجةوكانت،شاهدأيد)ونللحكم؟أفيةوالصبيوالمرأةاهـجلامن

بلدمن:المتاعبالمالتجيءكانتأيامهفيالمرأةان:شاعانهحتىرائحة

.االلّه)2(اخلقمنأحديحترضهالأ6منفردةبلدالى

برممالرلمءهـ1

.37ص،المحطارالروص-1

.115-114ص،2ج،عذاريابن-كا

رحر!!9
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3-Iأ!نمةألىلكورفيلمولدفى1عصبيةستفلال

لاندرحةا-لأميرانِها-1الثغورفيالمواررينحركاتفييلاحظ

غيرمنأْداساليهاانضم1ولذاغايتهاسلطانهمنالخلاصوكانالأولى

الكورفيأما.فاتحعنصروهملأحياناض-لحضىبينهمكانالمولدين

الحربقابلهاللحربمحاديةمولدية-جوالشوآهدفتدلالمجندة

لشخصيةالعرضيْإسولترجمكاوا-لتحاسداهيةاتبادلهامماثلةبحمبية

تىح6ولسناٌاوبلاغةعلماَاشبيليةملاْانه1عنهويقولاَش!بيليةفيموثدية

.،)1(الربقتلهوالمولدينالعرببين/الثلألرةحدثتفلماالعرببهشرقت

العصبيتينبينالعداءظهورأسباب

علىظهرتانها"الأعامةكانتللمربالمولديناةإمحاانريبلا
-/

فيالمسيطريناالمرببأن،ذلكتفسيرويمكنالكوهـالمجندةفيأشدها
!--.

منالهجريالثاني1القرناوإئلافياتواالذين6الخدمنكانوأالكورهذه

أمجصجحلهمفيقوتهمأيامأوجيحيشونبالمئسر!ا

حلألمبنالصميللسانعلىبيانأجلىإهؤلاءعبروقد6غيرهميحتقرون

بيننداولهاالأيامةوتلك2"ال!هـيمةالآيةعلىتحقيبهخلالكأعملألهمآحد

الأ.أذلفهسيشاركناالأمر1هذاأنالأأظنمابقوله"...12الناس!

مودفلنايمثلالصميلكانواذاالأعاجماهمء:ا،ءأنمفنبرا6َوالسفلة

الحقليةهذهاستمراكأعلىتدلالشواهدفانكاةvالوعصرفيالجدهؤلأء

عبيدآالمولدينالحربيةالعصبيةشاعربحتبرذ116بحثنامدارا!صراحتى

:يقولعندما

ذلّالحبدانبنيرئهمو(1صدقآبا+عناسزأوهـثنا

اكأجالهمناحيةالمثمرقمن1فيالمواليمحاملةيضأأيحاملونهمكانواوربما

IV%ت،TOOص،\جيختار،الفرةسالن-1

.63ص،الاندلسافتتاح-2
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التيالمناطقسيقز.المولدينلأن،علإ!ااحرا-واعلاءالخيلعن

اونممراابمالحاولهذعنعدا.محاَكسهيمبحمليةعليهـاسيسيطرون

عملهيعملا!-دي/كانهناكاطمولددينال!عرب،احتقارحوليدو.

العودةمنبدلأجيداالماملهذااولفهم6أيضاًالكورفيالجندألزولمنذْ

اطجندةبالكوردعيتكورلستعلىالجندالخّطارىأفرّق.ءأصوا،الى

اونريقالح!3انتزعالتىإنقوطيةالمالكةالمالْلةأفرادأحد)ارطباسباشارة

:لأهلقوس!أهـلارطباس/آصبحالفتحوبحد.الحربيهزمهأنقبلمنها

انجندععالتدبيرهذاومئل،اللذَمَة+آأهلالأمواثلثو"عطاهم(الذمة

البحيدالماضيمنارطباساقتبسهرئما-!6أرصْ---الىافدينالوا

ومنهابعضانرومانايحكمهاكاناليالأراضيالى؟قبائلأتواعندماللقوهـا

(الرومانيكاالمقانوننييسمىمامبادىءبموجبفيهافانزلواالأسباْلية4الأراضي

6(النزا)ةأو.اضافةا Hospitalitasواحديقضي!لارزيا صى-
فيبقى،المضيفملكيةثلثلهويحقالسكانامنساكنعلىالجرمنمن

3)))المثلملماالمثلثان ،، Tertias).

116الجندلهزلأءالمخصصالقسمأصبحوقد Parcellaآصبحالذكما

وأصبح4(براجلةةوجمحهاالمربعندوبرجلة،Parchilaالمشتعربينعند

الاحتجاجيثيرلأأمراَالحملهذاكان.فيهاللحاملينشالأراضيلتلكعلمآ

الأسلاميءاالدينفييدخلونالناسكانإالزمنتقدمومع6ضريبةبمثابةلأنه

بحينالجديدالتطورويأخذواالمقديمأمتازهماعنيتخلوالتما-لجندلكن

.الأعتبار

تظهركانت.الحرب!لآعلىالمولديننقمةتجك

.1!ص.المقتبس:صيانابن-1

.901صحيانابرروايه.عنارلضيق.الا-،طة:الخط!ا،ن-2

3-152-015.".!!Torres Lopez : Historia de Espafla visigodلأ.

4-35-34..Simonet,Glosari ،0005 pp
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على6الدولة1فيمرأكزيحتلونلأأْلاسيطلقهاعندما6مباشرةسافرة

لمواررينتر،اجمهمبحضثنايافيالدعلماءتراجمكتابلناويو:د6يظهرما

اصهم"1".لمثااوحفظهمللعربهؤلأءلبغضذكرآ6الحلممضمارفيش!هو:ين

الأندصسافياغت01رسالةمن6،المحفوظةالمثالبهذهماهيهمعرفةويم!ش

آغلبأنفيهااويلاحظ.بحثنا)3(مدارالمصرهنقرلينمنيقرببحدما

ا.آوروانظمهأوكتبهسامأخوذة6للمرب"المولدونهؤلأءحضظهاِالتياثمالب

فيالعربجياةالمرتبطةالميوبذكرعلىفيهوربرآءالمشرقشحوبيو

أنسابهم6واختلاط،ومسكنهتمْأشعلبسهمماكلهمحقارةمنالجاهلية

الأْلدحسمولديأنريبولأ.فكريأوسياسيمجدالأيوافتقادهم

كففكاالممثرقمنوالواردةكأوايةأونصاًالمنقولةالكتبمنعليهااتمرفوإ

العربيةالقبائلهجاء:شعر6بردبنبشا:كشعرالأشعا!وفيالجاح!

ذلك.يثبتماالفترةهذه!:لفاتاوفي6اصحضها

إباءأعندمباشرغيربشكلفيظهرالمولدينثأنواعلاءالعربذمأما

ذل!كالمصر6سادةبحضبلا!آ:الأميربلا!فيمَكاَنتهملهمكانت6وفقهاء

قاوعبدوالمنذرمحمدالأموييرْالأمراءيمدحكاناونممماا:بهعبدحمان

فيالمتياعليهاشت*االذي6اصبابةبنمحمدثم6لأاشبيليةأميَرحجاجوابن

.3(ا،قةعبدا!لأميرامارةمنالاعظمالقسم

انذيكاالمقياسبتطبيق6أحرباعلىبهشعدابنتهجماثباتيمكن

المرءانفيهيقولأذ.عيهكاالأشخاصعلىللحكمكابهمقدمةفيوضحه

يشملاونياالفريدالمقدكتابهفيمختاراتهالى1لظرنااْواذإباختيا.هيعرف

الشعريةشواهدهمنكبيرةنسبةنجد6الحصرذالكصفهومالأدبفنونكل

.3701ت،\ج،الفرضابن-1

غارسبه.ابنريالة،ا--9اب.(فىالصقالمه،المباليمختاراحممد-2

،7!،43،44،47!3012،37،41ءر،ملشورتحقىَ،المقنبص:نظرأ-3

7،8،74و001
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يعرصْوعندما6عربيةفبائلأبختاتتحلقتقريباْالكتابأجزاءكلفي

حججعلىبشيهيملقلأ6عليهمالحرباالكتابوردبيينالشمو1،الكتابحجج

بنمحمدأما.مبيتاَ-ضحفهلا\(المعرب1حجةعلىيحلقبينماالشعوبين

كان"باْنهلذلكبا،ضافةعرففقد،كبيرأفقيهاَكانالذي،لبابةبنعمر

الفوطيةابنتلميذهبحضهااضاحفطوقد،بها)2(مليأا،ندلسى1لأخبا.-افظأ

6الحاضرةالمولدينبحظمةتغنياًفيهاويلاح!.الأْلدلسافتتاحكتابهفي

انمرواابنشريك6السرْلباقيالئلألرعنيقولوناكانواالمولدينةأنكالقول

ينذرمنبمظهرالجليقيمروانإبنواظهارءاساقيا"السرور6الجليقي

ماضيالأخباكأهذهتذكركما.لمطالبهالاميرفيرضخيتوعدهشمحمدالأمير

.الحربعلى6الفتحمنذاستمرالذيكاو!صلهمالناصعالمولدينادآجدا

غيطشةءبنارطباسللأنداسقوس!أولأعمالفيمظاهرهبآجلىوتجلى

وانحنكةالحكمةمنمزيجهي6المجدمنبهالة،الاخبارهذهآحاطتهالذي

جلول/الولأةلبحضالناصحفهو.الأْسانيوالسموإيالماوالثرا،الأدارية

الركما6الضنيوهو.تو،اجههمكانتعويصةمشاكلمنخلصتهمناجعة

ينالواكي6مرتبةالعربأسمىوهمءالشاميين1العربزعماءلملمقصدهالذي

ثروتضخامةمنالف!يرةأدشكتهذإتهالداخلالرحمنعبدأنكما.رفده

نصائحمقابلالأبعضهالهيردولم6ضياعهلمصادرةدعاهمما6أتباعهوكرة

لبابةابنيحاولوأخيرا.لولدهوتو!لةملكهتوطيدعلىتساعدهثمينة

أماملأرطباسيرسمهاالتيالرائحةالصورةتشوهالتيالشلألبةيلطفأن

مكانةيرفعذلكمعكانلكنه6مسلمأيكنا3أنهوهيكامحاصريهأعين

الذي6المسلكتجاههمويسلك6المرانبأعلىالىالمسلمين(الزهادالحبا!

.وإحد)3(بآنالمسيحبهاوصىوأا!كريمالقرآن1بهأمر

.412-312ص،3ج،الفريدالعقد،ربهعدبنمح!دبناصمد:أنظر-ا

.9118تء2ج،الفرضىابن-2

ممذلكوأنظر،63-28،06عى،الاندلىافتتاح:انظر-3

912-911.055(1.J.Ribera. Disertaciones y Ovusculos, T
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انت!،نقمتهممستغلاَنحوهالمولدينجلبحفصونابناستطاع

عنفماطال"أعلنهماجملةفيوكان.أوضحناه.أالذيبالشكلتجلت

الحربوأذلكمطاقتكمفوق/وحتلكمأموالكماْشزعواا!سلطانعليكم

.1(،ةعبوديتكمعنوأخرجكمبثأركمأقومأنأريدوانما،واستحبدقكم

الحربويذل،الاميرجيوشعلىلأنتصار211تلوالأشصاريحرزبدأوعندما

الربمحاربة"فيالكلاممنالمولدونأْشقل،عليهايسيطرالتيالمناطقنمما

السيف.الى

هربهتلتالتيا"لسئوات!لالاموإءالي"لسريعالتبدل-4

بلارومنحفصونابنهربتلتالتيالأربعا!سنهواتاخلالفما

الأندلس،فيالأ،ولالرجلمركز،احتلالعلىبحدهاأوضكو!التيكاقرطبة

منيقتفييجديدتغييركل!وكان.أمرأءثلاألامارةعرشعلىتعاقب

واجَرأالحاصمةفيبيحتهأمرلتدبيركاوثهمنقسمصرفالجديدالأمير

استمرارعدمالىالأمرهناأوأدى.ولة2لد3جمي!يما

ذلكويلاحط.استفحالهقبلحفصونإبنصيكلخنق،المبذولةالجهود

الأربع.السنواتهذهخلالضده،ال!عملياتسير/فيواضحأ

نكلالمحروفةالسياسةالفترةهذهمطلعمنذحفصونابن"أالدائرطبق

داخلالأنكماشخطةوهي6الأندلسيالئاريخفيالجبليةإنماطقثوار

لبسطرجوعهاصدوالمودةكالحملةالأميرارسالعدال!ينالم!قل

تاوع!.لهاالمجاووة1الأراضيفيالغاراتوْش!ركاالهسابقةمنطقهعلىسلطانه

يتمكنقيةالعمرمنلهتتحلمالذي6محمدالأميرحملاتالطريقة11بهذه

وعندما.)2(سنتينمنأقلبمدتوفياذءمحاكسةخطةاستخداممنخلالها

يلجأجعلهسا،الحصارحولهوضيقحصنهالىالثالرلأحقالمنذرجاء

والحودةالأستسلامفعرض6المدإهم1الخطرهذ!منيتخلصكيللحيلة

.114ص2!،عذارىابن-1

.601-401ص،2ج،عذارىابن-2
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شكأقلهالأمير1جندخاصةمنيصبح/و6هناكيعيشكيبلاطهالىالأميرمع

وحمسينماءلةمعدأبةملألةإليهفأرسلت.أيالمواةأ/ولأدهيلحقوأن6محلوم

مهمةأنالجميعأماموبدا.الأستسلامعندالأكرامعلىكدلألةفارساً

فقبضالوضعذلدكحفصون،ابنواستغل.عقدهافاْلفرطانتهتقدالحملة

أمدأالصمودعلىيساعدهمماكاعليهاوما/الدوابعلىو(استولىالفرسانعلى

يتركهوألأجديدمنقصدهعلىالمنذرأقسمالخديحةهذهتجاه.أطولا

حصارمنيوماَوأربعينثلاثةبدلكنه6مستسلماَاليهبيدهيلقيأنقبل

الممليةفيينوبكيالملّهعبدأخاهفاستدعىكابمرضأصيبحفصونابن1

سنتين.منأقلامارتعدةوكالت.)1(أخيهوصولبحيدوتوفي6عنه

للوقتكسبأواضطرالىقرطبةالجديدالأميرعاد.الجيشانحلموتهوبعد

رية.لكورةسيداَوإعتبرهحفصونبنعمرلمسالمةأمورهفيهينظمالذممما

بنئروبدآ6اعلاندوننقفها،تفاق1علىالموافقةأعلنالذيالثلأ!رلكن

فهزمت6الثائرضدحملةلأرسالالأميراضطر.المجا:رةالكورفيالغارات

ظهرذلكعند.سابقتهاح!منأفضلحظهايكنفلمبأخرىوأتبحها

يخلصهمولهملثأرقامارزياجلدتهمابنحفصونابننحو،المولديناندفاع

الحملياتخلالرالفحلقولهأتبعواكاقولهحدعلىلهمالحربعبوديةمن

تصلكيحدلأقصى62لياَموظرفاًلهالمولدينانضمامفخلق.بهاقامالتي

.2(قوتهلأأوجأالىحفصونابن1حركة

اللهعبدالاميرعهدفيإلامدةسلطانتضق-5

الذمةجفضو!اابنلدعوةالمجندةالكورميرلدوانصْي

ا!وقوفعنالأمير1عجزوئبت.محاَميرواالقربضدواحداًألبأفأصبحوا

الأندلسيالمجتمبمفيالأخرىوالحناصرالفئاتأ!رأداضطرممابوجههم

مديةهاوحصنفييحميهممنهمزعيمرايةتحتوالانضوا+6للتكتل

911-171عى،2ج،السابقالمصئدر-1

.54-05،ص،ملنرتحقيق،المقتبس-2
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انكورهذهبربرثم6المجندة1البهولمر11فيالعربالمتكتلإن1ِرأسعلىكان

أمر11"شتلمتدآمتما6السلطانعنكتلةاسشقتتحملشا.الأموصوموالى

استقلفبحضهاكامختلفةأشكلاالأستقلالاهذأأخذوا6لفسهاعنْالدفاع

دونإستقلالآخر1وبحضها6يديي!إلموكمالهالأميرخح!الحداء

لهعليهامتفقالمالمنكميةدفعمع6للأميراسميةبتبحيةأعترفوا6محادأة

الاستمساك:ط!صطلاحهيؤلاءوضععنحيانابنيحبرلىو6الحالأتبحضفي

.الحمالعلىإلتحززمعاطاعةةا

علىثالراْبعضهاكانذ116أطجندةاالكور1حذ:حذتأنالثغورتلبثلم

الجديدوالثسيء6وطرسونةئطَيلَةفيقسيكبنيالوقتهذاقبلال!سلطات

وبنو!ال!ئغورفيالأمويونالملأمراءاصطمهاالتيالأسر1تلكاستقلالهوالآن

هوارةبربرمنالنونذممماكبنيالثائرينتهاجمأولمقاومالمحاقلواالمدنلها

أصبحتالذينالأعلىالنر1ونواحيسقسطةفيتجيبوبنيسْنتبريةفي

.)9،محضةاصميةللأميرتبحيتهم

صفةال!غووفيأوالمجندة1/ابكورفيسواءالمنتزيناهؤلاءجمحت

عينتمايزواذلكعد!وفيما.الاميرأاسلطانعنالاستقلالوهيوإحدة

طريققاطعمنأكثربحفهميكنفلمءالسلط!انإاتساعناحيةمنبحفهم

فرثمالسلطانحشممنككالدذي1الجنديكذلكعصابةر،أسعلى

علىبهايغيروصارعصابةحولمهجمعأنبعدءالحصونبأحدوتحصن

وابنحفصونابنوابطليوسلمفيامروانكابنبحضهمأنشأبينما.الجوار"12

مابقيامكمانياتيحادلماالامكالياتمنلهاكانالتيكاادولةيشبهماجاج

قرطبةفيالأميرإجهازيحاكيإدإريأجهازأفيهالأأقاموا6دولتهمنللأمير

لتجاورونظرأ.المتحددةوالأمن،الأدأرةلمجلاتلموثسولهالتحقدناحيةمن

المنتزين6عندوالحصبيةالدفاعضروراتاقتضت6والمكبارالصغارالمنتزين

21ص،ملشرتضيق،المقتبس-1 \_ l

25..السابقالمممر-3
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تلكالتحالماتهذهوأهم.تبحيةابطوروأتحالفاتقيامالجنوبفيوخاصة

عصبيةأوالمولدينبدعوةسميتماشملتهمالذين0المولدينبينقامتا)تي

بدعوةالقائمينبينأضيقمقياسعلىقامتالتيوالتحالفات6المولدين

.ا!رب11عصبيةأوكاالحرب

العربعصبية

الذمةوأهلالمولدينتكتلعلىفحلكردالعصبيةهذهحركةظهرت

انعملمجالإلىالحركةوإنتقك.للمربوتهديدهمحفصونابنحول

الجزيرةكورمنالعربحولهااضفاأليرةفيأحدهما6مركزينفي

ضساليميشوتالذينالمرب1جميعاتبحض!ففترآوفي6وجيانالخضراء

المركزأعا.:ائلبنبكرقبائلتحيئسحيث6رباحقلعةحتىالسابقةالمنطقة

اتجاهانكما6المركزينةيناتصاليقمولم6اشسليةنممافكانالثاني

عنوبعدعاالعربيةالحركةصفاءناحيةمن6واحدآيكنلمالحركة

.حفصوتابنعلطِالثائرينوزعيمألاميرمنوالموقف6القبليةالحصبية

/-البيرة!العربيةالعصبيةحركة

عدا!صحالمولديردكا!يتيربهييرالمربيةأعصبيةاحركةتتميز

رعبواعندما6اليهسبوا،ْزعمائهاآحدخصومأنحتى6للأميرتهاfمحاد

-ء.ح!

الأمير:ضدالشحرمنابيلألاكاسمحتهتشويهفي

القصباديوامنالثائرنجمالهربفييشددااللّهلعبدقل

)1(العربلأبناهالملك1انماملكنحاخلوامروانينييا

/13،

البنضاضقيس!الم!لية1العصبيةشوائبمنخلتانهاكما

يشير6حملا-يهااحدىبانتصاريفتخرعندماشاعرهمنرىوهكذا6ويمن

ويمن.قيسفَيهاالأساسبينالمربجذميتضامنالىذلكخلال

.501عى،2ج،المغربحلىمنالمرب،ابنسعيد،03ص،ملئرتحقيق،المقتبس-1
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الأجادل)11كمثلآلقحطانومنغا:ةفتيانعدنانبنيمنبها

تفوقهمجراءمنالمولدينإخطرشحو:همالىذلكمردكانوربما

ابنزعيمهاوبمجوارالمولديةالدعوة1بؤرةفييحيشوث:انهمخاصة6احدديا

السلألدالسياسىالرأى1عنمحبرةشعرائهمأقوالاعتبرناواذا6حفصون

الأخطاروجههذهفيالوقوفعلىبقدرتهميحتقدونكانجواأنهمنرى6بينهم

العددية.قلتهمرغمبأنفسهماصقةبا

كثرواوإنفيكمقللوغيركمعنائكمفيكثيرقليلأنتم

المربلَزمرعنناءةلمدفىا؟!م،وخاصةصسفوفهمبتيىحياوكذلك

بقولهصأطقعلىشاعرهمويحرضهمأ،صلي1

سهريشنأكمومننيامنتممحلتهمالنانيالعربأيهايا

مضرخانهاقديمنذيعيشأويمنالحيمندونعيشعدنانما

تنكسرإ3(اصستبقىتجممّنوانكسرتفرقتماأذااالسهاأن

بتكتلالبيرةكورةفيوالمولدينالحرب1بينالنزاعأحداثبدأت

الدعوةرايةتحتائهمواْلضوا6جلدتهمأهلمندينهمعلىبقوامنمعاسدينالمو

البراجلة1بناحيةالمقيمينالعربورد.حفصونابنيتزعمهاالتيالمولد.بة

تحصنالذممما6صقآلةَةنيحيىزعيمهمحولبا.،لتفاتالكورةنفسفي

---!-
هداالمولدونهاجم.بنوهالذيشاقر؟!ءا!ء؟+هولين!تحصنفيمعهم

بنيحيىوغادر6فيهكانواممنالكثيرينوقتلاحتَلالهواستطاعوااحصنا

المواررينأهلهاوبينب!ينهكانحيثالبيرةحاضرةالىممهبقيمنمعا،عقا

.وقتلوهبهغدروالكنهمءالأيمانبأغلظعليهأقسمواوأماناَموادعة

اصدى6)3(بيالمحارحمدونبنسواراَنصبواا،وصقاابنمنجماعةبقيمنفر

ذاتهأ،البيرةكورةالىبالأضافةوجيانريةكورةمنالمربحولهجمع

.58ص.السابقالممدر-1

.Itصالسابقالمصدر-3

.364ص،يالالاصكورمخطورو،الاصاطة:انظر-3
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حصنفاسترجعالثأربعمديةبدأثم.كمحق!غرْلاطةحصنلنفسهواتخذ

علىبالطوافذلكواْنبعالذمةوآهلالمولدينمنفيهمنوقتلشاقرئنْتْ

(أكرها.علىوغلبالأخر4بحد؟الواحداشمنازلتهأالمولدينحصون

علَها،يرعاملالىالوؤواسوارلموجهفيبالوقوفالمولدينفشلبحد

أطلقئم،وأسرسوارأمامهزمآْدهالألهملحامل11واستجاب6ينقذهم

مقررباحقلحةحتىالمربفكلألبتهبمدهاارسوإصيتموذاعكاسراحه

حمايةلطلبالمولديندعامما6قوةعلىقوةبذلكوازدادءائلوأبنبكر

اممورةاالىاملجديدعاوارسالا/رسوابمخاطبةالأهنلهمحققالذي6الأمير

ممه.بالأشتراكالكورةرةاد(1أساسعلى

6البيرةطضرةمولدىعنفكف6الأميرلرغبةسواراستجابا

6حفصونإينطاعةافيالمداخلة6الحصونلمهاجمةيالحرةنشاطهوصرف

منهمفقتلسوارآاوهاجمواذاظثبسببالحهدال!بيرة1حاضرةمولدوفنقض

هزيمةاستطاعوأ11سولأنحفصونبابن!لتهمولم6عظيمةمقتلة

لمضادرةحفصونابنفاضطر.بينهماجرتالتيالموقحةفيالشهيراخأئرإهذأ

دبله.منعاملاعليهاوتركالأموالمنالكيراسكانهاأغرمأنبحدالمدينة

الىجثتهوحملت2776عامبيالحيلةسوارقتلالحاملهذأواشطاع

.)9(تمثيلأشنعبهامثلحيث)المدينة

6سوارصديق()جودي*بئسليمانبنسحيدل!عامتهم/الحربْلصب

انهحتىبينهمالتفرقفدب6السياسة1فيمداهبلغاولأمكانهيسدلملكنه

آولكانون/ص284سنةمنالمقدةذيفيأصحابهأحد!دغيلةقتل

خضعلذا6قوتهلبحضألامويالأميراستحادةموتهفترةوصادفتم

03ة!أا!بمأدياابيرة11عربزعيمله

.154ت147ص،\ج،السيراءالحلة-أ

.T-k-kص،الاسكوريالمخطوط،الاحاطة-3

31INص،ملنرتحقيق.المقتبس!-3 i.
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اش!بيليةليالعربيةالعصبيةحركة

/"AM"عامالمجندةرQlفيالحصبيةنارسْبتعندما 6- Yبدتم

وآعظمهاو/أكثرها-عدداَاولاهاأ.قوِىثلاثاشبيلةفياثالأحدامسرحعلى

ثزتتمرووتليهافال!بب6ئي!ي!أإر2ِشؤونهم-تادارلدئيالموقوةئرإء

وخلدوناحجاجابنيعائلتااحتلتشداخلهافيلاالمدينةضواحيفيقوتهم

فئةبيدإشبيليةعلىالوتتهذافيالسيطرةكانتذلكعومcالقيادةمقام

إ/1!.!َللأيرالةوموإالعصبيتينتجاهحاديةئالثة

لألم--كأ--------

المجندةالكورفيالعربشأنذلكنمماشاَنهم6اشبيليةفيالربكان

ذاكمنالرغموعلى6للمولدينبالنسبةعددهمبقلةيشعرون6الاخرى

للقرشيينعداوتهممنبدافع6خلدونبنبهريبوخاصةزعماؤهمصار

الاقتصارنحوالحربيةالعصبيةلحركةا!سِلطهفَيورنجيت!،الأمويوللأمير

الأإالمقامفيا،مويللأميرالحدإء1ونحواليمافيةعدبيةعر

--.-------.---------.-.ًح!
اثيليةمنبالخروج6لهمخطوةأولالحربيةالحصبيةزعماءخطا

آتباعلقؤَنظراَءانذاكفيهاا!حملاستحالةأدركوابحدما6الضواحي1الى

لأشبيليةالمتاخمةالمناطقفيانسالبراأبربرامعتحالفوا.الأمَويالأمير

منماكأدةمنطقةوثوارطمع-هوبهبربروأستثأروا6ولبلةكشذونة

لضعفمنهاوالثروةال!ئمعلىالمحصولوسهولةبآشَبيلية،المولدين

بدأثم.أيديهمبغيرالمواررينأعد،1ءهماآصابوإوبهذاكاالدفاعامكانيات

اشبيلية.حولالطرقبقطعالبربرحلفاؤهم

خارجحصنببناءالبتر1والبربرالمضرية1معبإلتحالفالمولدونرد

يقضينمهدبأن4الذى6زعماء-لن-احدلمحمدميرصاموافقةبموبمباضبيلية

فرطبةمنال!ريقويجحلاشبيليةخا!جالدطرق1وقطعالسلبأعمالعلى

وحلفائهمالحعنأتباعهممعحجاجوبنوخلدونبنوهاجم.آمناَاشبيليةالى

العصبيةزعماءفاستغل"الحجاج1نجيأفرادأحدوقتلا-تلاا،فيففشلوا
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الأم!رماطلوعندما6لدين،الموزعيممنانصافهم1.وحلالبوأاشحادثهذاالعربية

ا/،ميرواضطر6ينصفونعندماعنهابالتخليووعدواقرموْلهاحتلوا،الردفي

أرسلوهكذا6الموففتهدئةسبيلفي6المولديغالببمحمد-للتضحية

القائدممذقرمونةواسترجاعلدي*إقتلبمهمةوكلفهقوادهاحد

به.ماكلف

بزعيمهمحللما،أكثريةااوكلألواكااشبيليةفيا(لمولدينثلألرةثارت

يقيماللأميرابنمعالقصرفيفحاصروه6زعيمهملقاتلآخاْوالميهموكان

وبدأتللمحاصرينمنجدآالقتلعمليةفائدهنفذالذيالجيشاوجاء،محه

لزعماءأتيحوبذلك6المولدينمناسفاضحيتهاراحمذبحةوصولهاثر

الأأمامهميبقولم6اشبيلية1فيالمولدينقوةمنالتخلص1الحربية1المصبية

.الأموىالأميراقوة

،61ظاهرأالعربيةالحصبيةزعماءيتقريباشبيليةعلىالأمير4عاملفام

عبدونجضفتل6الآخربحدالوإحد0منهمللتخلصسرآيدبركانانه

بنكريببين،الأيقاعذ!كبحدوحاولى6احجاجابنيشيخحجاجبناللّه

دكن.الحائلةزعامةفيأخاهخلفآلذيحجاجبناهيموإبراحكدون

بطاعتهحا،االلّهعبدإلاميرالىوشا،قتلهست!أعا2واصضدتحاالطرفين

عنعاجزآكانالأميرأنوبما6طاعتهعنةالخروجالقتيل1الواليمتهمين

بالحاملاشبيليةالىيبحثوصار6بالتصديقتظاهر.ضدهمشيءأيعمل

علىواسي!ِالذينالمربيةالمصبية!عماءبيدألموبةليبقى6الحاملتلو

8*.المدلنة)9،

"لمولدفى!مبيةء:لم-تحصِ،

!ر،

المولديةالحصبيةلحركةكان6الحربيةللحصبيةالمركزابنهذينتجاه

الشرقفي.المولدينرالو/1منعددمنمركزكلتكون6اكزمراثلاثة

وفي،منطقهْافيالمولدينالمثوإررأسعلىإسح!قبنديسمكان

.58-67عى،ملنرتضيق،المقبس:فيشبمليةأحداثتفاعيلاننل-1
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ا\طلسي1والمحيطبطليوسبين.المصاةالمولدينحصوناْششرتالغرب

ضناحبالجليقيمروانابنيتزعمهحلفأعضاء!عماؤهموكانغربأ

اْلبسطالذفيحفصونبنعمرالمولدينكانِكبيرالوسطوفي6بعلليوس

سواحلفيالبحرمنكالهانتافيالتوإكأطريقعنأشبشرةاماسلطانه

قرطبة.هـحد:د2جانحتىاسبيرةشاش!يّةاخضراء11اجزيرةا

العصيانتجاهاللّهعبدالاميرموقف

اظهءاعبدا،مير1ضدتورةثلاثينمنأكترحيهانابن1ديحدأنبمد

فيسلكواكالهموأتباعمنهمشا"بأومنزعاْلفأسماءفهم!ثذت"يقول

وفي.،\(أحوالهمةلقمآةعنهمفآعرضناشآوهميبلغواوامسبيلهمالخلاف

ت!جممعوكانت.الأمويةالأما!ةعلىالأنتقاضاتساعمدىعلىدلألةهذا

بمابالأستقلالقنعمنهمقسمآأنالأالأميرعلىالثورةصفةالحصاةهؤلأء

التوسععينيهنصبووضعبذلكالآخرالفريق1يكتفأَمبينما،حوزتهفي

مطيمآ.للأميربقيماحسابعلى

الخضوعأشكالمنشثَلبآييكتفيالأميرصا!َالوضعهذ!قجاه

الأميرمنوطلبالمناطقمنمنطقةعلىتغلبفمن.اسمياَكانولوحتى

ده6المواليةالمناطقبحضيهاجمكانمنهؤلأءومن6ذلكعلى:افقهتحيينه

منطلبالدىاجتيقيامروانابنحالهوكما،ذممكعنالأميرفيفضي

اسأقعالأدنىا1الثغرعلىايتهتوعاىالموأفقةوإحدبحامتولهبعدإلللَهعبدا،مير

المحيطةالمنطقةهاجمعندماعنهاَغضىوإذنكعلىميرا19افقفوا،بحوزته

يؤ*يأناللّهعبدالأمير1لهطمحالطاعةعنتعبيرأقصىوأ!ل.2(باشبيليةة

اصالمنكميةأي)الحئسورمنمعيناًقطيحاًبمقاطعلألهمالمستقلونأولحكا،

3عى،ملثرتحقين،المقبىأفطر-1 3 - A

.66و53ص،السابىالممدر-2

-333-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.)1(القطعبديواندعيد.إواتعهددفياشتهر:فدء(عليهاالأتفاقيتم

!

موقفالبارزَالمودفكانأضوسعاإيريد:تأرزيناالثالرينتجاهو

حلفائه6أوحفصونلأبنالتابحينالمولدينعصيانفاطقففيءالدفاعَ

منالدفاع6الحربمنوأغلبهااطاعة11علىبقيتالتىالجماعاتتمكنحاول

----ءَ-حض
غنَالدداعتامينايضا-حكللطوكان.اطاحصوتبنا*اليذا!كنفسهاعن

حفصونإلنأناذ،قرطبةالعاصمةوهوبقياونمممااأوحيداإ!ال!سبير

منالوسطىالمنطقةفيا!ربأزعما!سوا:قتلهبعدوخاصة6سرعةةسيطر

أصبحأيكااحَبيراالواديجنوباحصونأ:أهمأكثرعلى،المجتدهالكور1

وغربفيشرقالمولدينزعماءمعاغاتهتحاقوتهمنوزلىادتاغرطبةمجاوراَ

آمرأعاصمتهعناررفاعافياللّهعبدالأميرامسحىجعلماوهذا.ا/لأشداس!

اسنقا،لأقادْكاوالبشيريةالمال!ةأضمفثاردوذاءالصحوبةغاية!ب

وأصبح6تيرطبةخزينةعلىالوارداتقثلتقريآالأْلدلسلواحىكلْ

الجند6منكبيرقسمفانفصلكبيرجيشعلىالأنفاقغلىقاد!غيرالأمير

أكرلالأحو،1وساءت.)2(منهمعددبمىينمخصصِاتاخفضاضطر1ئم

فيهاالذمةأهلتِحر6احاصمةاعناررفاعاامكانياتاضحفأضبنك!عندما

--.َالأميرضد
حزبين:الىالأمارةعصرأواسطمنذقرطبةفياورمةاأهلانقسم

وعلى6للأميرالموامعتدلوقسم6!بالمستخفون

اظهارفي!قينجم!هفينيلالغواأالكثيريضمالحزبهذاكانءبظهرما

اضهرالآنيقلبواأنااطبيحياومن.المغانممنالمزيدعلىللحصولاولأءا

بدأالذى6حفصونابنالى1ويتجهواموقفهضحفالذي6الملأميرالمجن

.بالمعودْلجمه

2/372القوأميىملحق،دوزى.ر-1

.101عى،المجمرعةالاخبار-2
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جيصئموقعة

الحزبفيالمنافقينهيؤلأءرأسا(لأميرضدقرطبةفيالذمةأهلقاد

6القومس(حسانابنأو).حجاجبنشربندالمحتدل Servandoالذي

المنافقينمنكانانه6المتطرفين1حزبرؤساهكتاباتحسبعنهاشتهر

نبشمنها.الوسائلأشنعاستخدامعن6ثقتهلكسب6يتورعولم6للأمير

دلأميريظهركي،اءالوزرا1علىشعرضهاالمذابحتحتالمستخفينبحضقبور

بدمنعنهاعبرواوقدكاالمسلمينوضدضدهالكبارالدينرجالميول

فيالمستعربينمنالدين12:جالكباراتهم1كما.الاحترامبهذ!الم!خفين

المتطرفونواغبر.بالأستخفافالقيامعلىتلاميذهميشجحونباْنهمقرطة

اندينفيالدخولعلىال!ذمةآهلاجبارنمماالأميرأدلمو.اتأهممنبآنهشرنجد

باحذهوذلك6ال!كنيسة1علىسلطانهاصسطالأميرمساعدةوفيكاالأسلامي

الاسا،مي6ال!دينفييدخلونمنهمين،الكثيرجملمما،منهمالمادحةالضرإئب

نآتستطيعلأالتي1تلكحتىالكناسىعلىالضريلب1أقسىفرضوكذلك

ألأمير)1(.خزانةمنلهميَدفعاحذينقبولعلىأجبرهامما،لرهباْلهاتدفع

الأمير،موقفضحفعندماالمتطرفين1منيتقربالرجل0هذاأبدا

6حفصونبابنعواطفهاارتبطتواحدةكتلةقرطبةفيإلذمةأهلهـ(أصبح

كايظهرماعلىخبرهاالأميرإلىلمي6ْعصيانلحركةيدبرشربندوبدأ

والأعتصامالفرارمنهواوتمكن،(أخيهآو)شربندأبنعلىوقبض

مرحلةبحدوعلىقرطبةجنوب(3Aguilaحالياً)ة!لايأوبلّيبحصن

الجندمنلديهيعدلمالأميرأنعلىاالحصنلهذاح!تلاالهويدل.منها

ابنحصنهمنالحاصياتميااسلرا.للحصونكحاياتلتوز.بمهيكفيما

الحصن6حماية/فيتساعدهكالدْلهمنبحصاباتأمدهاتيا،حفصون

فيسكانهاجحلاونياالأمر6قرطبةازأحواعلىت12بالخارالقيامنهوطلب

االلةعبدالأمير1اخراجمناالرغموعلى.للحدوالمصاقبةلاالثغورأهلحال

-162-61.R.Dozy, Histoire, .T,11 pp
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برأسهوجيء6أححابهم!تعددمعفقتلتهبهأ:قحتلموإجهتهاتخياسرايا

حفصوناإبنأدركاذ،يتماظمنمأق،ماثلابقيالخطرآنالأكاقرطبةالى

بمخنقمنهآخذاَيبقىكيةإإهـجالششحنهتحصينهفيفبانغاحصنافيمة

ووصلت6ليلاَبقرطبةالمحيطةا،!اضيإعلىا!ز:اتااستمرت.قرطبة

علىنقطةحتىأضوغلاالىالأميربقوةاستهانتهامالأحرىأ!بضهاجرأة

النئرمن1/ا،خرىالضفهعلىيقابلهااحَبيراإىامؤالنهراليسرىالضفة

ذأته.الأعيرقصر

ولحتأسوافهافتحطلتفرطبةفيالأحو.السوءالىاسصْعاهذاأدى

سثَانهاعليهأفسدتاذبالذاتالأميرعلىذالمثواْلحثَس6الأسحاكأفيها

يرجعون6وشيكاْقرطةسقو!بداشفد؟أغقهاءابحفم!فقام،أصسلمينا

القصروأصبح،فيهاساداونيااجورواوالمجوناغسقاالىذمكفيالسبب

)1(ء
.لزهمر

ونتائجهابلايحصنمعركة

حفصونابنأطماعتعاظم

حفصولىْابنبمراسلة6فههوممايفخلصأنإناعدالأميرحاول

يدكأككانالذياثائراآنالأءعليهالحصوليمكنماالىمحها،صولوا

نجضنه6فيتصبحكادتالعاصمةاَنوبما.اتفاقاَمممارفضالأمير1أوضاع

الاندسى6فيالمولدينof.صاحبمرتبة6ليتجاو.الترتيباتبوضعبدأ

سلطتهيجملولكيكاأ\موي1الأميرمن9َبدأكلهاالأندلسأصا-بليصبح

اشرعيةابئوبسلطتهيكسوأنحاول،اورينالموغيرالأنداشينل!دىمقبواظ

الحباسي.اخليفةاموافقةعلىبالحصول

لبنيافريقيةأميررسميةلاحيةمنْيحتبرارزيا،الأغلبأبن1كلألب

,R.Dozy.65-64-ا Histoire, .T،11 pp
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لَافأهوالأغلبابنفأجابهكاامداياباولأطفهبدعوتهماعلاْلهفى،العباس

.فيه)1(وطمعهديتهعلى

المعركة

القذفعناا،مندوحةلأانهاللّهعدالأمير:جدالوضع1هذاتجاه

.دارهعقرفييهددهأصبحالذيحفصونابنعاديةلرد6لديهبقيمابثَل

6نغيرهستتولى،ذلكالتيللحملةاغيادةايندأنسْو!ادأصحابعرضعليه

الأموية.،الأعارةمصيرتقريرفي/لأهميتهانظراٌبنفسهيقودهاأنالأفأبى

والموالي6احشم:اشالمطوعةأضاساوعامةاجنداصا،توفرماكلحسْد

00089الى\0004بينماالأالرواياتحسبلهيتوفرأمذلككلشمع

حشدهأ.منحفصونابنتمكمتاغاًأإضلاثيناعاىيدبمامقابل6محا!ب

عندالقوةمنوصلت6متناقصْةالطرفينا!دىأصمنويةااشوحكاْت

محاربته،علىعزمهفيجادالاميرأنيصدقيكنلمانهحدالىحفصونابن

وسادت6لحوهالأمير1ْبسيريبمثرهمنديناربخمسمائهسيكافىءأنهيملنو

الذيالمظل!عمودانهدمأنفما6متشائمةروحالأميراجيشصفوففي

حتىمشهورفارسمنهمتا!آنوما6أضاساتطيرحتىاقامتهالأميراَ:أد

.الطيرةعليهماضتدت

وكآنهالأميرأنتصرفقد6يتوقعكانماعكسالمحركةشيجةكانتْ

ركزتاد6ْنجحتالحربفيجيثهخطةأنكما6قوةاليأس0مناستمد

eير6منههاالخلاصوبحدالمد:أجنحةمنجناحعلىالكبرىاجيشاقوة

علىالأميرميسرةحملتوهكذا.الآخر1الجن!احضدكلهالجيشبثقل

توجهذلكبحدش6ذاتحفصونابنإ!اوكانفحطمتهاحفصونابنميمنة

:تدافعفتمزقتاصمو*اتستيفلمحفصوتابنميسرةعلىاجيشاكل

.فوضويبشثَلهاربينحفصونابنعس!س

.39ص،ملئسورتضيتى،المقتبس-1
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نابابهعلىتزاحمهممنوبلغ6بلايبحصنمنهمقسمتحصن

السورأعلىمن،أصحابهفرفمهدخوله6لهذحفصونأبنيستطعولمءسد

فلاحقهموجههعلىالجيشمناخرقسموهام.جوادهصهوةعلىوهو

وخلال6يحاصرهالحصن1علىالاميرباتثم.وقتلوهمالملأميرإفرسان

الحصن،بجوفنقبوءنقبخلالالحصندأخلمنإستجةاأهلهربالليل

خمسةفهرلمسأصحابهمنقلةنمماالنهاية1الىحفصونابنوبقي

7بههبِم،يحهبه!،.ببشتر)1(حصنبمقرهو(استقر

.كم-/1

-صساَ/.َ،بلايهعركةنتائج

الأميروحاول،بقوتهالثقةجيشهواعتمادبالننائم(الاميىممسكرغني

عندوالثقةالأنتصار1ونشوة6المتوقحةغيرالهزيمة1اثرعدلموهضحفاستغلال

سكانهالهتضرعبالمنجنيقضربهاوبمدشذوْلةحتىالمنهزمينفتابعجيشه

ضاقألىْالى1فحاصرهحفصونابنمقرنحوواتجهكافأمنهمالأمانطالبين

وطدالحصارفرفع6خاضوهاال!ي1الحربيةالعملياتمدةبطولذرعآجنده

حفصونابندبرهكمينمنينجوأنواستطاع،قرطبةلحوأدراجهْ

منالاولفيجرتمعركةفيوذلكالجبلية1المضائقفيعادتهعلىللجيش

دخلالطصمةإلىيقال!طروفي.م198يرانحز13/الحام1لفسربيجْ

آعيدتكما6الطاقةعلىسكاْلهامناشهالنوأخذالبيرةالاميرجيش

هيبتهاالأمويةالأمارةاستحادتوبهذا.الطاعةحظيرةالىجيانحاضرة

ابنيقدروالمانهم1الأغالبة1فآد!ك6خارجهااَوالبلادد،اخلفيأءصوا

انشنالأبلغوهمساعدتهمطلبوعندما6عنهوابتحد:ا!درهحقحفصون

.)2(بلادهمفيقلألمةثوراتباخضاعميرهم

!7-39ص.انطونياتحقبقالمقتبس-1
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حفصونابنحركةوتداعيجمود

(م209-998/س938-278)البمودمرحلة

احرازعنبحجزهالفترةهذهفيحفصونابنحركةجموديتجلى

كورنيعلىاسيطرةاالأميرمعوتناوبحصنهفيبقي!دكاجديدةمكاسب

إستطاعفقد،النواحيمنجميعمر!هـهيةتقوالأميراستطاعبنماتهورالبيرة

يحاصره،وأنمنطقتهخارجحفصونابنيشلْلشاص!أنمنالأحيانكثيرفي

كانإنهوبما.الرهالن1مقابلالموادعةطلبالىيضطرهحتىحصنهفي

ا،ميرفبولفانكاالحمليةاطذهتكراردعنهوعرفعاممنأقلبمدينقضها

فييستغلهثانلأمدَالموادعةاطذهبحاجةكاتاْلهعلىيدلط-6مرةكلفياطا

الأندلس1شرقفيالثلألرة11الحصونمناطقتطوفالتيالحملاتا.صال

و.المزروعاتالأراضيتخريببحدتضحهحتىبا،ضحفوتبدأ،وغربها

دواليك.وهكذاألاقوىاالىتنتقلثم6بالمنجنيقوضربهبالحصنالمحيطة

شلَلاالخفوعأخذ2كماجديداَأسلوباَمذهالأميرحملاتاتخذتشقد

.عصاباتمنأكثرليسوا"الثلالرينأنيظهرماعلىالأمير1%دركاذ6محيناَ

إلىفلجآ6منطقتهاو:عورةأطا!جااسمراشدةمناحدةواكلاستفادت

هدافيوبرز.الاقوياءالرجالمنمجموعةعلىالأحيانمنكثيرفيالأعتماد

كاالأمويينمواليمنوعا"للته6عبدةأبيةنمحمدبنأحمدالقائدالمجال

تسمومكانتهموظلت6انشلألهامنذالدولة1فياكزمراأفرادهاشغل

نحوعلىزحوفهفى"محولهحروسهفيعدته"كاْ-كار)9(-لا !.س!و.سمرا

يجتمعفلمنخبةأنجاداَكائوا.بقرطبةالجندمدو-ْلهمنفارسثلاثمائهَ

لجأتالمجموعةهذهأنأيضأوبلاح!.")12بالأندلسعسكرفيمثلهم

6؟\،121ص11جفىا&-يراءالح!ة-1

.912ص،ملثرتحقيق،المقتبس-2
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سواهكالمصاباتواسعنطاتعلىالثائرينمنطقةفيأضدميرواللتخريب

بدفع6الأحيان1منكيرفي6عنهبالتمبيراكتفىدقدالخضوعأما.بسواء

عامهكلالجبايةمنعليهامتفقكمبة

:فوادهلأحدمدحهفيهدها،مير1ساسةعنالشعراءأحدعبروفد

حالكلعلىمنكخزاتانششىكلوفيصيفكلففي

مال)1(يبتبهاالامامتفيدوهذىالمدوتبيدفتلمك

منطقتهأوحصنهفيالثائرابقاء1علىبالموافقةالأميرسباسة:كانت

!ها6حفصونابناحتلالاوعدعنهاللدفاعوذلاثالأحيانةمضفيمفيدة

وصلفديكنلماْلهالأ1شالمافيالعسكريوضحهحسن!غمْالأم!يرلأنذلك

لحمايتها.الحصونعلىجندهبعثرةمنيمكنهالذيالحدالى

ابنحفصونلحزليسحىإلأميركاقيةالعسكرالأعمالهذهجانبالى

فيذنكويتجتى.عامبشكلر12الثوبينوالتضريبعنهحلفائهوتخلى

لهجيشاصتطاع1فقد،اشبيليةفيخلدونوبنيحجاجبنيتجاهسلوكه

بحدسراحهماأطلقثم6قرطبةإلىيحملهما/أنم598هـ/YAYعام

صْدوحصونهبلدهمايحمياكيوذلكءأ!يهاشبيليةبلدهماجبايةورود

إطماعالىالوإربينالصضريب1فيالأميرسياسةاجتمحت0ثم6حفصونابن

ابنشريكهعلىبالقضاءحجاجبنابراهيم0قيامالىوأدت6حجاجابن

حفصونابنمعاامفللتحالجأنفسهيةولتقو.ففردآاشبيليةاوحكمخلدون

الذممما6الأميرضدحفصونابنمعجيششستركةبعملةمنجيشهقطحةوقامت

كالىْ.اليه)2(1حجاجابنرهينةوردحفصونابنرهينةبقتلعليهارد

لموات6حفصونأبنمناصرةعنحجاجابنامتنعفقدأثرهالحمل1لهذ"ا

المظرقةمالالعاصسةالى1يرسلوظل6رعيتهولنفسهنظرأبمعادأتهيقبل

931ص،2ج،رياءفبنا-1

!12عى،الاندلسافتتاح-2
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عودةأفادت.بلدهلطائفمنبهداياالأميربا+لحافعليهزلىادوربمابانتظام

منقرطبةالطريقان2اذ6مباشرةغيربصورة11!لأميرطاعةحظيرةالى1اشبيلية

وفتح6الحلاقات1فيا،زمةخلالتحطلوقدبهايمركانالأندلس1غربالى

حياةفيأثرذاتوكانتالغربجهاتمنقرطبةالىالمحائشفوردتالآن

والأميرصاحبهابين،المسالمةأدت6اشبيليةناحيةومن6يظهرماعلىالمدينة

رأسهعلى6منغحكم6فيهاآصبحذ11كاآيضاَفيهاالأزدهار1ألى6الأموي

بالحكميقومقاضثم6الأصحابايسيهمممنشوراهومجلسحجاجابن

التجارقصدهوبلارو.خاصةطرازءالحدود0يقيممدينة!صاحب

المئصرقيوالشاعرربهعبدكابنالشحراءوكبار6هـالبحرالبرمنبالطرائف

.)1(بالمدائحالحذريالأعرابي

ا،تفاق1بمحاولة6لحزلهالأَميرمجهوداتعلىحفصونابنرد

:تم،ص285ْعاماللشمالأتصىفيالثلألرالمولدقسيابنمع

لببنمحمدآأنالأ6جيانمنطقةفىالأجتماع1علىبينهماالأتفاق

الىا،بن1وصلوعندما6افيدوأوفالثسالفيبحروبهشغلالقسوي

6)2"بلادهالىفحاد.طليطلةأسوأرعلىواندهشفاةخبربلغهالمحينالمثَان

اعلانالىالتاليالمامنممافلجآ.عزلتهمناخروجافيحفصونأبنشفشل

عكسأدتأنهاأ،1،الأصدقاءلنفسهيكسبكيأجدادهدينالنصرانية

آتباعهمنالحديدعنهاْلفصلفقد6مميتةخطوةجعاثاممامنهاتوقحهما

وبينبينهالحربتمدلمكذلكءلحربهبحضهمانقلب0والحصونأصحاب

اهامبينحربأبلوثائرأميربينحربآالناسمنالكثيريننظرفماالأمير

.كثيرأ)3(الشعراءعليهركزأمروهو،ومارق

بعيدينأونمماالذيالقفول1هوودْاالمسلمينأفامالنجاح2هذأ

.49-11ص،ملشرتحقيق،المقتبس-1

-2053050عى،الجمهرة-3

!اءبدالاميراثريىبنيحيىبناللهعبدالئساعرفيهايمدحالتيالقميتبقيةانظر-3

.144-143عى،ملشرتضقالمقتبىفي
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وهي،العزلةمنأطخروجاخرىوسيلةالثائر1تجدلموكذا!ك

.افريقيا)1(شمالمنكبيرف!حمعلىسيطرواا!ذينإللفاطميينأررعوةا

عليهشددالأميرآنيلاح!حفصونابناَح!حابالذيالضحفاهذانتيجة

.م209هـ"/VMسنةالمارقلقضهاأدعهْمواأ،1منهيقبلا3والغاكأات

209ء29!/!)928ء31حفصونابنثورةفيالئهايةمرحلة

ترديدفيعليهكانتعاعلىحفصونأبنتجاهالأمير1سياسةاصتمرت1

الحصونعلىشالأستلاء6ممقلهضدودوةعنفاْأكتربشكلانماءانحاراتا

فيالآخرْبحداواحداكاعليهايسيطرامتيالمنطقةصْمن،لكئرالخاضحة

بقيمنلادخالالأندلسيةالمناطقتجوبالأميرحملاتنتعالذيالوقت

تجاهالجديدةألامير2سياسةفياجديداشالثيمء.إطاعةاحظيرةألىعاصاً

الثائرأنعلىيدلوهذا6محهالأتفاقواالموادعة1فبولعدمحفصونبنعمر

.الأمارةعلىخطربذيل!طريقكقاطعثورتهآولنمماعليهكانكماعاد

كسراستطاعإمارتهمدةطيلةبذلهافيأ/لأميراستمرا)تيالجهود1بطذه

يعيدأنوخليفتهحفيدهعلىسه!الذيالأمر6الأْلدلس،فيالثائرينشوكة

جديدبمفهوماْلماالأندلسأراضيكلا!طاعةاالى1سنةعثمرةستخلال

المفارقة6لمال6بالمدنأوبالمماقل6الممتندين2بدفعيتمليحدلماذكاللطاعة

بلاطه6فيأوالأميرجيشفيقرصبةفيوأقاموامنهااشنزلواانهمبل

قضيةذاكعندوتختفي.منهباَمريد.بروْلهاالأميراسمالمراكزهمتاركين

تدوررئيسيكمحوكأالاحداثمسرحمنءشالمولدينالمرببينا!داءا

مرتالتيالفتراتكلفيإحالاكانكما.اخليةالداإلسياسةأمورحوله

نهايةالىالربضيالحكمواالرضاهشامأياممناعتباراًاالأمارةعصرمن

الذيالخلافةعصرهوجديدعصرولأدةيحنيومذا.االلةعبدا"لأميرحكم

تاريخعنكتابنامنالثانيالجزءمواضبممنأساسآموضوعاً،سيكون

.إو!المغربالأْلدلس

.392ص،4ج،الحبر-ا
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،الثغوروأوضاعاشتوريشكولةمعالعلاقات

-866)التالثأغوْسوااشتور.بشفيهذهالأهلية،اأحربافترةعاصر

ليقومهذهالأضطر.ابفترةأستغلارزي11(ص692-2ء2/م909

التيأجديدةاالمراكزوكاْلت6الأسلاميهالأراضيعلىلاجةئحرةْتنجار،1

استمرذل!كالىاضافة.الأْلطا،قصرعهفيتساعدلونخاصةوأعمرت

إ،سلامية6اطحدودالمتاخمةالمناطقاعمارعمليةفيقدماْبالسيرالملكاهذا

رهكَذا.دلمويرةنهرضفافالىالأعماروصلحتىالجنوبلحوبهاْفتقدم

مديةطالمسلمينللأذىايقاعاًوأكرهاأشهرها!كانمدنعدةبنيت

.م)1(398هـ/028عامأعمرتالتي،(حالياZamoraَ)سموره

الواصلالروماْلياطريقعلىاتقعاذ،كبرىاستراتيجيةأهمبةذاتوكانت

.دو.درةنهرالطريق1هذافيهايبرالتياضقطةاوفي6واشئرفةماردةين

حاليآ(Simancas)من!ضسشنتمدينةآعمرتآخرىسنواتستوبعد

به.التقا"لهوبحد6دويرةروافدأحدPisuergaلهرعلىْ

ا،سماء61المترةلهذهتاريخهايحودالتي6سمّورهوثائقعلىتكثر

هدهعامريبحضأنعلىيدلّمماوكأيد)2(اللّهوعبدعمرمثلالمربية

نا)حيانابنيذكرو.عربيمحيطفيسابقاَيعيشونكانواءالأماكن

أشيمتأعاجيهمنهممن!جليديوعلىكاأهلطليطلةمنكانواسمّوارةبناة

.()3(الدوقتهذااررنم!تفحمرتا.!جاؤها

صكاتعلىكبيرآخطرأالأعمارفيالجنوبنحوالتقدمهذاشكّل

منؤرلحبةلأميرفيهيكنلموقتفيتموأنهخاصة6المممبلمينمنالثغور

لم6المستقلين1الثغورحكامأنكما.حولهاوماعاصمتهعلىالأسلطة

بحددارأاتخذتعتورةانالحميرييذكرحمبث،!!ص،المحطارالروص:أنظر-1

التاريخ.هذامنوات-شاني

R.Menendez..55-52:أنظر-2 Pidal, El Idioma Espanol, p

.901ص،ملشرتحقيى،المقتبس؟فىالراز!طروايةأنظر-3
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منالمكسعلىكاْلوابل6اصشتركالخطرلدفعجهودهمبتوحيديقوموا

نيلنممارغبةكاإشتوريشمللثلملاطمهمحخمكلولجآ.قناحرينءذالمث

اخوانهمنجيرانهلمحاربةهويتفرغكي6عهعاديتهشدوا!ديهالحظوة

الداهم6الخطرهذاريقدْمناعثغورفييبقك!،يظهرماوعلى.اررينافي

فيها.المرابطينالنساكجماعاتالا

ومدى6هذهالجماعاتاعدادالىمحرفةللوصولناتموزالوْ!لائقكانتذا/1

علىمتوفرةالدلأ"للأنالأ6الربا!عمليةفيالأْلدس!فياعناساشساركة

عريقة.أ،ْلدلس1فيالربارواصدتقاأن

عاصردالتي6الداخلالرحمنعبدأياممنذارريناالشواهدنبدأاذ

يرابطوكان6عليهغلبفدالجهادوكاناعابداالصدْلوريأ!حاأبو!!يها

صديقأوكان6مرةيةمئمْرِيسكنهكانالذي1بثغرهشمرّةسرفسطةبثغر

نرقديسيرنَمفرقدمعفيهابطديراالثغرياَتي:كان6ةااحدثانامالحالفرقد

.،بقلمرية)!"فيرابط

ابن،أنالأبارابنيذكر6الأنداسفيالأهليةالحربفترةوفي

يذهبكان6م887/ص274سنةاتموفىا/،ندلسالىشرشقراءةمدخل

.)2(أبيهبصحبةإخغر)1فيللربا!

،السراجعليأبوللجهادبالدعوةقامبالرباطالمرتسمينمؤلأءبين

لحتوهو6ْ؟الفتنةبااعساعيبالزمدالمرائيبالخبيث"الرازيينحتهالذي

؟دز!فييحيشكانقائلهالمؤرخ1لأننظرأ6كبيربتحفظيؤخذأنيجب

.)3(الفترةهذهفيالحكمعلىالقائمالامويالأميرأحفادأحد

الأسرةأبناءمنهووءبالقطاطعرو!محا:بةبنبآحمداشاهداتصل

t.8ص،المجوعةا/،خبار-1

8ص1جءالتكلة:فيبازلنمحمدبنابراميملنأحمدترجمةأننلر-2

133ص،ملشورتحضق،المقنبس:فيالرازيأصدبنعيهـمىروايةأفظر-3
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تحتويهوماالفلسفيةالدراسات1الىانصرافهعنهعرف،إ!اكمةالاموية

علىالزاهدعرض.(الفلك)إ!لهيئةعلموخاصةالحصرذلكبمفهوم

المن!هـ6عنوالفيبالصراوفالأمرواالجهادشحارهاحركةيقودأنالأموي

القياماوعطلتالأْلدلسيالمجتمعسادتفد،الجاهليةالحصبية1روحمادامت

د(اعيته.هويكونوأن6الجها/دبفريضة

اههدممماااْلهأساسعلىباسمهالدعوةودأتفرطبةمناغطاخرج

ثم6)1(قرطبةشمالالبلورولمححصنمماالمقيمينالبربر1صفوفبينالدينفائز

فالتف.الأوسطواالأدْلى1لثغرين11منطقتيفيوخاصةاثغررآهلبينئثت

جحلتهاءتامةسيطرةعليهميسيطراَنالقطاستطاععظيمجمعحوصي

.والمحجزاتالكراماتأهلمنانهمنكاادعاهلمانتيجةالرواية

حددهالذيالهدفنحوالمناطقهذهبربرمنلهتجمعبما!انقطسار

استمرت.سريعآبهاصصيحلّبخرابلهاتنبّاالتيسمورهوهو6لهم

ينهزمآنمنهاالأولأليومفيالقطاستطاع.أيامثلاثةالمسيحيينمعالممركة

عشرةمسافة6ذالكبعديلاحقهمثم6دويرهنهرفياللفرساقمنطلائحهم

بحضخشي6جانبهالىالنصربشلألرلأحتوعندما.بلدهمداخلأميال

نهمأبقاهاالتي6السيطرة1لبقيةفقدانهمالىأنتصارهيؤديأنالقبائل1شيوخ

وادعواافتراجحوا.الدينفائزبالمهديالقبا"لل0هذهأبناءتحلّقءقبلأللهمعلى

أدىوهذا.بالمسلمينحلتالهزيمة1ان6الخلفيةالصفوففياجيش11أمام

خلفحتىللتراجعالمهدى1اضطر1عما6الجيش/فيالهرب1حركةل!تفئسي

سنةرجب02افيأثرهمااعلىقتليومينمدةصامداًبقيحيث6الوادى

YAAسمّوبىة)3(بيوع!اليوم2هذاوسمي،م909سنةيرانحز03/ص.

أدظر:البلو!فصصكانعنصرعن-ا

,LaDescription de 'I Espagne 'd Ahmad al-Razy, Al- Andalus, vol. XVII

.،ء5!5391,3.".83

.!13-134ص،ملث!رتضيق،المقتبس:ف!الممركةتفاصنيلأنظر-2
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والمترجمةالعربيةالمصادر

الله(عبدأبو)القضاعيب!رأبيبناللهعبدبنمحمد-الأبارابن

الدسيني،العطارءزتبنشرهءضي،الصلىةلكلتابالتكملة

\!56القاهرة

.63!االقاهرة،مؤنسحسينالدكتورتحقيق،ال!ميماءالحلة

الحسن(أبوا!دينءز)الشيباليبنعلي-الأثيرابن

\6!5تبيرو،7و6؟5مجلد،التارتحْفيالكاهل

الحسن(أبوعلي)التننشينيبسامابن

م93!1-1358القاهرة،إرةالجزأهلمحمسنفيخيرةاللى

محمدبنمحمد-الجزريابن

.33!\القاهرة،القراءطبقاتفيالئهايةغاية

(داودأبوا)حسانبنسلإمات-جلجلابن

.55!\القاهرة،سيدفؤادتحقيق،والحكماءالأطباءطبقات

محمد(أبو)علي-حزمابن

،هارونمحمدالسملامعبدتحقيق،العربانسابجمهرة

6291القاهرة

الحياةدارمكتبةمنشورات،والألافاجمفة!الحمممدةطوق

بيروت-

القاسم((أبو)اديالبغداالحوقليالموصليعليبنمحمد-حكلقلابن

.الحياةمكتبةدارمنشورات،بيروت،الأرضصررة
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(مروانأبو)خلفبنحيان-حيارْابن

انطونية،.م.ملشوشتحقيق،الأزسلسرءالحْتأرفيالمقتبس

\37!يسبار

الدين(لساناللهعبدأبو)السلمانياللهءبدبنمحمد-الخطيبإنا

،عناناللهعبدمحهدتحقيقمنها-زء.غرناطةأخباوثبالاططة

!قمبمتحملانا!االاسكوريافيطتانمخطووقطعتان.5591القاهرة

Nlvi - NIVT.

الاسلامهلوكمنحتلامY,قبلبويعفي!ن"ألاعلامأعمال-الخطيبابن

بيروتيْبروفنسالليفيبتحقيقبالاندلسالمتحل!قالجزءنث!ر

نث!ركماكاالاسلاميةاسبانيايخناش"عنواتتحت،5691ء،م

بعنوان،NoCliإبيضا?طماالدارفيبالمغربا!تعلقالجزء

أحمدالدكتوربتحقيق،"الوسيطالعصرفياشعربيالمغرب"

الكتاني.ابراهيمهحمدوالأسناذالعباديمختار

الرحمنعبد-خلدونابن

والبربروالعبمالعربأ!امفيوالخبرأالمب!دإوديوانالعبركتاب

.58!\بيروت،الاكبرالسلطان3؟مميمنعامرهمومن

سعبدابن

الطبحة،ضيفشوقيا!دكتور"حقيق،المفربحلى!المفرب

القاهرة،نيةالثا

محمدبخاا-صد-ربهعبلىابن

6591ةهرلقاا0يدلفراالعةد

المراكسعلىالياَبن

،2ج1jج،والمغربالانلىلسأنجارليالمغربالبيانكتاب

بيروتطبعة،البر:فتساليف!ب.!وكولانس.ج:تحقيق

.A!\4ليمنفيالمحققينطبعةعنالمنقولة
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الوليد(أبو)الأزدييوسفبنمحمداللهءبد-الفرضيابن

العطارعزتبنننرهعني،بالافهلسللعلمالعلماء.والرواةتاريخ

4591القاهرة،الحسيني

بكر(أ،و)العزيزءجدبنعمرإنمحمد-القوطيةابن

بيروت،الطباعأنيسالدهعبدتحقيق،الاندلسافتتاحتاريخ

الاندلس،فتحأخبا!مننبذة!توجدالطبعةنفسومع،57!\

.،الاندلسيةالاقطاكأالىالشريفيةالرسالة"منمأخوذة

شكيب-ارسن

البحروجزائروايطاليةوسويسوافرنساليالعربغروات3تاد

منهلكتابالأعظماسقسمفيترجمةهووص1352اغاهرةا،المتوسط

.M Reinaud, Invasion des Sarrazins en France et de France en

.Savoie,en Piemont et dans la Suisse

الرحمنعبد-بمو!

لكبارمترجمةدراسات،الاسلاميةالضلرةثجاليونانبمالتراث

النهضةمكتبة،المستشرقين

عبيد(أبو)البكري

المسالك"كتابمنجزءوهر،والمفربافر-قياإلادذكرليالمغرب

De-حقيق،هوالممالك Slane،1857أجزائرا.

ارنولدإ.و.-يوماس

حسن،ابراهيمحسنالدكتوش:ترجمة،الاسلامالىادعوةا

الثانية،الطبعة،يا(غحرا.وواسماعيلعابدينالمجيدعبدوا(!دكتوش

\!57القاهرة

الله(ءبدأبو)اللهءبدبنفتوحبنمحمد-الحمهدي

!!

ص1372ْالقاهرة،الطنبكاهـيتتابنصحمدتحقيق،المقنبسجلوة

الله(عبدأبو)المنعم!دبناللهءبدبنمحهد-العميرك!

خبرفيالمعطارالروضكتابمنمنتخبة،الازدلسجزيرةصفة

-9ء2-
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نثمرهوقد.3791القاهرة،رو!نساللبقيت!قيق،الاقطار

التعليقاتعدابهوالعق،العربيللنصترجمةمعأيضاالمؤلف

عنوانتحتذلكو،الاندلسجغرافلآءقللبكرينصوصا

3891.rique au Moyen - Age, Leiden!مخLa Peninsule I

)أبوعبدالدُ(الاندلسيالفيروانيالخشنيأسدبنحارثبنمحمد-الختنسئي

،الحسيتيانمطارءزتبنثصرهعني،اؤريفيةوعلهاءقوطبةقضاة

.ص3731لقاهرةا

(ء!ردبوأ)سعيدبنءضمان-الدائي

الئق!.كتابهعالاصمارأهلصاحف5رلىوممعرفة!المقنع

.م41!0هـ/13!هدمشق،دهمانأحهدمحمدتحقيق

نييلدا-ديعيت

فهيمؤ؟فىيلَتو!إداالانكليزيةعنبرجمة،والاسلامالجزية

0691بيروت،اطهاجاد

الدينضياءمحمد-الرشى

التانية،الطبعة.الاسلا!ةلاسولةالماليةوا!ئظبمالخرإج

\61!لقاهرةا

عيمةبنأحمدبنيحيىبن،أحمد-الضبي

تحفيق،الاةدلسأهلرجالتاريخفيالملتمسبغية

.J Ribera; .F Codera.(..+,.5يدA A.\

القاسم(أبو)أحمد)نصاعد-الطليطلي

تاريخ.دون،بمصرالسعادةمطبعة،الأعمطبقك

مختارأحمدا-العبالحي

\53!يدمدش.غ!س!يةابنرسالة-اسبانيافيالصقال!

محمودبنمحمدرنزكريا-القزوإفي

م0691هـ/038Vبير!ت،العبادوأخبلاالبلاادآثار
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برولمحنسالليثي

ترجمهاللمؤلفضالاتمجموعة،والانلىلسالمفربثيالاسلام

حلمي،الدينصلاحهـمحمدسالمالحزيزعبدمحمودالسيد

.56!\القامرة

الواحدعبد-اعراكثسي

الحريانسعيدمحمدتحقيق،المغربأنجارتلخيصفيالممجب

.م9491/ص1368القاهرة،العلميالعربيومحمد

محمدبنأحمد-التلمسانيالمقر!

يناللىلسانوزيرهاوذكرالرطيبالانلىلسغصنمنالطيبنلح

.\!4!القاهرة،احميدرنبداسدامحمدمحيتحقيق.الخطيببنا

مابولمؤلف

الواقعةوالعروبأمراماوذكرالاندلسفتح!مجموعةأخبد

E,تحقيق،بيئهم Lafuente Alcantara،186يدمدر V.

حسين-هؤنس

الىالاسلاميالفنحمنالاندأصمىتاشيخفيدراسة،الاندلسفجر

.91!هالقاهرة.الأمويةالدولةقيام
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الأجنبيةالمراجع

Aguado Bleye

5491..I Madridاحة+.Historia de Espa

(E!صو!!لل

4791.El Misticismo Espanol, Buenos Aires

(AsiaPalacios (M

,IbnMassarra y su Escuela, Obras Escogidas

4691..T ,I Madrid

Carlos Diehl

Grandeza y Servidumbre de Bizancio, traduccion

,Castellanaمأ.6391 Mar

هه!حلامنةن!ؤ:)(

9187.ola, Madridقspa!5-لNumismatica Arabig

(Dozy(R

3291.Histoire des Musulmanes 'd Espagne, (2e) Leyde

Recherches sur '1 Histoire et la litterature de '1 Espagne

.(pendant le moyen age, Leyde, 1881, (2vols

Eduardo Saavedra

,Estudiosabre la Invasion de los Arabes en Espana

2918.Madrid

!نل!!+

"5 en ، al - Andalus ,> segun la " jamhara1،3!ولمحLinajes

2-1..deIbnHazm, Al- Andalus, vol XXII, Fasc

--Toy
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Elias Term

!،nola Islamologia, MaقLiteratura Arabigo - Espa

5491-5291.

Elias Term

06911..AbbasIbn Firnas, Al- Andalus, vol XXV, Fasc

.Sabreel vuelo de Abbas Ibn Firms, Al- Andalus, vol

6491,2.XXIX, Fasc

Isidroك!هح de las

4891-4791.,LosMozarabes. Madrid

Joaquin!غ valv

.Denuevo so،bre Bobastro,-1A Andalus, vol. XXX, Fast

6591.1,

Karlولهول

,Culturadel Imperio Bizantino, Traduccion castellana

5291,,3ed), Barcelona)

Leviل!(ا! Prov

5191.Histoire de '1 Espagne Musulmane, paris

(LeviProvencal (E

-LaDescription de'1Espagne 'd Ahmad al-Razi, Al-Anda
5391.,lus,vol. XVII, Fasc. I

5is!لا .G De valdeav

06891Madrid(,4كه)،1.+،!Historia de Espafi

لأanuel+!ثي

Espana Visigoda, ( Historia de Espana, .T III ) Madrid

!وأ03

(Menendezpidal (R

5591,,)d Madridط)(!Castilla : la tradicion, el Idiom

-'35-
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(Menendezpidal (R

ElIdioma,5(ح،)4 Espanol in sus primeros Tiempos
5791,Madrid

6391.,Flornueva de Romances viejos, Buenos Aires

!ائ!لا!ج.-----..
Perez(.ولله) de Urbel

,PrimerosContactos del Islam con el Reino Asturiano

,Arbor,Abril,.5391لم vol. XXIV

Philip Gosse

5491,Los Piratas del Norte, (3ed), Mexico

Primera Cronica General, que mando componer Alfonso

-elsabio y se continuaba bajo Sancho IV en,9128 publi

5591,4 Menendez Pid! ,lMadridأل!(cadapor (R

(J)+ه!Ribero y

2891.aciones y Opusculos, 2 vols, Madridع!أ*ماع

Torres)مأ( Balbas

,ArteHispano- Musulman hasta la Caida del Califato

5791..H,E vol,)vMadrid)

(s(L!ل!+

,LosContornos de las Ciudades Hispano- Musulmanes

2..vol.XV,,0591 Fasc

Washington Irving

9591.Cuentos de la Alhambra, Madrid

Werner Wcichl

2,.al-andalus" Al- Andalus, vol. XVII,,5291 Fasc"
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الموضوعات!رس

الفتح(عصر)الأولالفصل

(8-1ص)الفتحقبلالأندلس

محاولات-افقوروظلفينيااصب-وج!غرافيتهاالاندلساسم

الفتح.قبيلاسبانيااْوفاع-إلاصلاح

(TV-9ص)"لأنللسفتح

حرب-اسكهواديمعركة-اعتحابشأنالمفاوضمات-الفتحمقدهـات

وضركائهمْالأنداسىفاتحيمصير-نصيربنموممىحملة-المعاقل

الولا6(عصر)الثانبمالضل

(32-23صهـ)491-79الأولىالفترة

:الأولالمحور-اجاغاأراضيفيالاسلامينة1الغزوات1-الولاة-تاليد

الثاشت-المحور-الغا،!ونوادييْاستوغل1:نناضا11المحو،ر1-الرونز!رمحور

المعاقلآحْرفقدادْ-بواتيةمعركةأهمية-بواتيةوموقحةالرابعالمحور

غاليا.فيالاسلامية

(63-سه!ص)!8،1-114الثانيةالفترة

فيالبربريةالثورة-والبربرا،لعرببيناصداما-اضيالأراتقسيم

وجيشبراالبر-افريقياوواليالخوارج1)/الثورةأحداث-افريقياثصال

.(وفشلهاالثورةأحداث)،الاندشسفيالبربريةالتورة.(ائشام

علىاالشاميالجندسيطرة-الصراعابدء)والبلدييناششاميينبيناعأ!راا

الجندسيادةنهاية-ا!عامليسلامةبنثعلبة-بلجمقتل-الأندش

.(الملقبليإاعأضزاا،ا-الأندلسفيالحرب)ا/لدقبنيةالعصبية.(أضساميا

المرحلة-كلباقبيلةاسقاط:الاولىالمرحلة)واليمانيةالقيسيدةب!ينإحربا
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بداية.(أجمانيةوا2القيسيةبينالحرباثأحدا-قيسحكم:اشثانية

.المصيانقادةسلطاتتوسع-لشمال11فيانعصيان

اللاخل(الرح!نعيل!)الثالثالفصل

(711-64ص)الأندلسالىالمخولقبلالرحمنءبد

بلادمنالرحمنعبدهرب-الفتحمنذالألدلسأحدأثسيراتجاه

الاتصال-بالقيسيةالاتصال-الأندنسفيأئرحمنعبددعوة-ائثسام

الاندلس.فيالرحمنءجمدنزول-باليمانية

(78-71صأللعكمالرحمنعبدوصول

عبدبيعة-المصارةمعركة-اشحركاتفترة-الاستعدإدفترة

والصميل.اغهـهـيااستسلام1-انرحمن

AAص)الصبياتنحوالرحمنعبدسياسة - VA،إ

انيمانية-معاعالنزابدء)اليمانيةالعصبية-المقيسيةالعصبي!ة

عبدالرحمن.عصبية-يةبرالبر1الدحصبية11(الصباحببماأامفتل-اععلاءنوارة

"29-88صأالرحمنع!للولةالفلاجيةالعلاقات

اشتوريش.دولةمعالعلاقات-لنجيينامحاروامعالعلاقات

(89-39ص)عملهوأهميةالرحمنعبدنهاية

مفهومتغيير-الحكمالىانوصول-اصرحمنعبدعظمةنو)حي

.(القضاء1-الولايات-أجيشا)الحكمجهاززضظيم-انحكم

التوطيد(فترة-الاممرةعمر)الرابمالضل

(509-99ص)الامارةاعصرعنتمهيد

المسالم!ة-البربر-العرب)الامارةعصرأولافيالاندلسي1المجتمع

للعصر.المعامة1السمات(ْواسيهودالمستعربون-المولدونأو

(791-501ص)التوطيدمتزةفيالداخليةالأوضاع

حولالصراع.(بض!اشالحكم-،الرضاهشام)الفترةأمراء
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حوادث-اعأإسنزاجنور)الفقهاءمعالنزاع-ينالأخروفتنةاشعرالثى

.(الربضهيجةأحداث-الحكمتدابير-اعاننزا

(289-118ص)المولدفىحركات

لحركاتاشعامةالسمات-والاسلاميالقوطي:عهدينبينالمجتح

طليطلة.فيالحفرة11موقعة-الثغوارفيألموأررين

339-128ص)الخلرجيةالعلاقك

الكارولنجيين.معالعلاقات-يشاشتور0علىدولةبيةالعرالسيادةنهاية

لهلىصيى-ا

وا،لازدعار(الاستقرإدلترةاالدثهسالفمل

هـلم،ص!ش%1(9-134ص)واثمغورإءالأ!

فيالفتنة)الثغور1فتئ-محمدالامير-الاولهصطالرحمنعبدالأهير

.(الادنىالثغرفتنة-الاعلى1اشثغرفيينالموففتنة-طليطلة

له158-014ص)والمجتمعا/لاثارةفىوأثرهإلاقتصلايالئش!

مركز-الاسطولقوة)والبحريأضجارياالتوسع-الاندلسزراعة

لىالرفاه)المجتمعافيالرفاه-المغربمعرة2الثجا1مواد-اشبحريالنشارو

.فعسكرياوالاداريالبالاز-(ندأ-صيةالاأساداتافيأضغيرا-لبناءا-اسقصر

،917-589ص)الفكرية3العياةفيالتفير

الازدهاشفترةحتىالاندلسيدةافةالثقا0-المثصرقفيالفكرية(الاوضاع

علىالاقبا"ل)الفكريةاتحياةسنحىتغير-(اونتائرهامالكآراءسيطرة)

العلوم)الفترة1هذهيْالعلوم(المشرقمنالتقافةنقلطرق-اسعلم

.(الاعتزالاْفكارتسرب-أضطبيقيةامانعلر-والادبأللغةعلوم-اندينية

(391-917ص)المستعربينحركات

واالحركة-الضرائب-والدينيةالاداريةبينتعرالمهأوضاع-تمهيد

العادات-الدين-الادب-اشلغة)اصسيحيةااللاتينيدة1ارةالضاأشازاليا

نئمماوو)أحركةاأحداث-الحركة1مظاهر-احركةاأهداف(الاجتماءية

الاستخظمى(حركةنهاية-الفعلوردالمتعصبين
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(902-لأ29ص)الخارجيةالبلاقات

الدول!ة-الاغالبية1-الأدارسة)المعاصرةيقياا!رأ!شىادول

اشعلاقات-الرستميةاطوالةا-المدراريةنةاسدوا-برءواطةثواشة-،لحيةاء

اشتوريش-دولةمعالعلاقاتلأ(ْالمغربدولوبينالاءويةالامارة1،ين

عروض-بيزنطةظروف-اجيزنطيةاالدلأبلوماسية)ببكأنطةمعانعلاقات

.2(الامويالام!يرارد-نطيينانبيز

الاعليةالحربفترة)إ،سادسالضمل

(992-902ص)الثغوروفتنالآمراء

ابنفتنة)الاهليةأحرب11-فو)ر-اللهعبدالأمير-المنفر1الأمير

حركةبداية.(الجنوبفيالمولدينعصبانبوادر-الجليقيمروان

.حفصرنبنءهر

(9،2-992ص"ضصونابن!حرك!ةإكوسعمرحلة

جمعفيمهارته-المنيعة1القا"عدة1)اشحركةبتوسعالمحيطةفالظرو

المرب1بينالحدا+أسباب-الموئدينعصبية)ستغلال-حولها/لناس

العصبيةحر-!ة)العرب1عصبية.(الامرا+فيا"لسريعاالتبدل1-والموللدين

الاميرموقف.(اشبيليةفياشعربيدةالعصبي!ةحركة_البيرةفيربية4اْ

.(نتائجهاالحصنمعركة-بلايحصنموقعة)العصيانتجاهاللهتبد

(2!ا5-2!ا.صا)الثفورثبالجهادوصممةح!ونإبنحركة!هاية

والحلاقاتالثفرفيالجهادا-الثورة1فيالنهايةمرحلة-الجمودمرحلة

أشتو)ريش.دو/نةمح
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الف

الثلاثدة
نيهيدا

نياًأ

اشهرهان

أضاةا

بمةالا؟

Guadaljara

انسبعة

ثةنلا

اعبتار

الئلاثة1

في

Peley

شدو

نعيماسرحمنعبد

حخة

الرحمىءبد

ينهي

ندلسيةا

يأخذ

ترهاا

ينفجرالطبيعي

عانة

لصرعا

سيةلساا

ع!ليه

958

والصوابالخطجدول

لصنحةا0ابلصوا

الثلاث

نهيدا

نيَآأ

أشهوها

شفتاةا

بعالأش

Guadaljarra

ئسبعا

ثلاث

عتبارا

لثلاثا

من

Bleye
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